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VERHANDELINGEN

w. vrolik. Revue des Sociétés savantes de la Neer-

lande blz. 1.

j. w. gunning. Bijdrage tot de kennis van Brucine . * 60.

c. h. D. buys ballot. Over de strekking van eenige

algemeene beginselen in de Natuurkunde, voorname-

lijk over dit: de atomen, zoowel de heterogene als

de homogene, slingeren tegenover elkander om een

evenwigtstoestand » 77.

Uittreksel van eenen brief van den Heer j. k. hasskarl. u 93.

Briefwechsel zwischen Hernn Staatsrath otto struve

und f. kaiser uber die Aenderungen in den Dimen-

sionen des Saturnringes * 150.

g. j. mulder. Ontledingswijzen en zamenstelling der

verbindingen van koper met andere metalen . . . "173.

Brief aan den Minister van oorlog, over de regels bij

het stellen van bliksem-afleiders " 214.

g. vrolik. Over eenige physiologisclie eigenschappen

van het Viscum album L. (Vogellijm.) « 263.

a. h. van der boon' mescet. Over de bepaling van het
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Alcoholgehalte in vloeistoffen, die, behalve Alcohol

en water, nog andere stoffen bevatten, en over de

waarde der verschillende Ebullioscopen blz. 300.

j. o. s. van biikda. Eenige waarnemingen over de

zoogenaamde nabeelden » 342.

f. kaiser. De stelling van secchj te Rome omtrent

den ring van Saturnus, getoetst aan metingen, vol-

bragt op het Observatorium te Leiden f 354.

J. a. c. oudemans. Bepaling van de loopbaan der

planeet Froserpina uit de gezamenlijke op haar, bij

hare drie eerste verschijningen gedane waarnemingen,

met inachtneming van de storingen door Jupiter en

Saturnus » 381.

w. vrolik. Levensberigt van francois DOzy . . . # 402.
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KEVUE DES SOCIÉTÉS SAVANTES

DE

LA NEÊRLANDE,
I'AU

W. V B O L I K.

Secretaire géndal de fAcadémie Royale des sciences

a Amsterdam.

Cette revue doit sa publication a la demande, que Ie

Ministre de rintérieur a faite a lAcadéinie de lui pré-

senter un rapport sur uos sociétés savantes, afin de pou-

voir Ie communiquer au Gouvernement Francais, qui avait

manifesté Ie désir de Ie recevoir.

Un extrait, presque textuel, mais sans bibliographie en

a été donné dans la Revue des sociétés savantes de la

Franco et de Tétranger, qui se publie en France, sous les

auspices du Ministre de Tlnstruction publique et des Cultes.

LAcadémie en me chargeant de la rédaction du rap-

port, qu'elle a approuvé plus tard, m'a aussi imposé Tobli-

gation de Ie publier dans les Comptes rendus de ses séau-

ces. En me conformant a son désir, j'ai cru devoir néaumoins

changer la forme de mon premier travail, afin de pouvoir

remplir quelques lacunes, et perfectionner la classification

de nos sociétés savantes. Ces changements, qui étaient

devenus indispensables, ne me permettaient pas de lui faire

garder Ie caractère d'un rapport.

Le chiffre considérable des sociétés savantes Néerlan-

daises m'irapose le devoir d'être aussi concis que possible

Car, quoique je doive d'après le décret de TAcadémie me
4
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bomer a celles, qui, ou par leurs publications, ou par leurs

programmes, ou enfin par Ie genre de leurs travaux, font

partie du domaine public, je ne pourrai cependant qu'in-

diquer les détails les plus importants. Le seul mérite de

ce compte rendu sera donc Texactitude et la précision.

Mes indications ont été toutes revues par M.M. les secré-

taires des différentes sociétés.

Je diviserai les société savantes de la Néerlande en deux

grandes catégories, tirées de la nature même de leurs tra-

vaux; premièrement les sociétés, dont 1'esprit et les travaux

sont encyclopédiques, embrassant a la foi toutes les sciences

;

secondement celles, qui ont un objet d'étude particulier et

exclusif. Pour ces dernières je choisirai la classification,

qu'exige le genre de leur spécialité.

SOCIÉTÉS SAVANTES ENCYCLOPÉDIQUES.

1°. ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES a AMSTERDAM.

Koninklijke Akademie van Wetenschappen le Amsterdam.

I/Académie Royale des Sciences, instituée par ordo-

nance royale du 26me Octobre 1851, a succédé a Tlnstitut

Eoyal des Pays-Bas, créé en Mai 1808 par louis napoleon,

Eoi de la Hollande et supprimé en 1851.

ITInstitut, divisé en quatre classes, a publié un grand

nombre d'Wvrages, dont je crois devoir ajouter ici le ca-

talogue complet, pour que les bibliothèques nationales et

étrangères puissent être u, même de completer leurs col-

lections *).

•} INSTITUT ROYAL DES PAYS-BAS.

8r« Classe.

9. Verhandelingen enz. Mémoires de la l re Classe de 1'lnstit ut Koyal

des Fays-Bas des Sciences, Belles Lettres et Arts, a Amster-

dam. Arast. 1812—1825. 7 Vol. 4°.

10. Nieuwe Verh. enz. Nouveaux Mémoires de la l re Classe de 1'In -

stitut etc. Amst. 1827—1848. 13 Vol. 4°.
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Le 23 Février 1855 PAcadémie actuelle vouée primiti-

vement aux seules sciences mathe'raatiques, physiques et

naturelles a recu une organisation nouvelle par la promul-

11. Verhandelingen 3d« reeks enz. Mémoires de Ia l r0 Classe de 1'in-

stitut etc. 3«n« Série. Amst. 1849—1852. 5 Vol. 4°.

12. Tijdschrift enz. Journal pour les Sciences Mathématiques et

Physiques, public par la l
1* Classe de 1'Institut etc. Amst. 1848

—

1852. 5 Vol. 8°.

13. Verslagen enz. Comptes rendus des Iravaux de la l re Classe de

1'Institut etc. 1809— 1810, lus dans les séances générales de

1'Institut, en 1°.

(NB. Ne se trouve pas dans la librairie.)

14. Verslagen enz. Comptes rendus des Séances publiques (I— XII)

de la l
r« Classe de 1'Institut etc. 1817—1839. 4°.

(NB. Ne se trouve pas dans la librairie.)

Ouvrages séparès publiés par la \re Classe.

15. aeneae (h). Verhandeling enz. Mémoire sur une nouveiie ma-

niere a mésurer des distances. Amst. 1812. 8°.

16. krayenhoff (c. T. R.). Précis historique des opérations géodé-

siques et astronomiques, faites en HolJande. pour serv ir de base

a la topographie de eet état. la Haye 1815. 4°.

17. krayenuoff (c. T. R.). Précis etc. 2me édition. la Haye 1 827. 8°.

18. floryn (j). Verh. enz. Mémoire sur la sommation et 1'inter-

palation de séries arithmétiques. Amst. 1816. 4°.

19. Verslag enz» Rapport concernant le ciment étranger et le ciment

original du Pays inventé depuis 1789. La Haye 1809.

Rapport sur le ciment artiiiciel, octroyé d'Amsterdam, pré-

senté en Juillet 1816. Amst. 1816. 4°.

20. bangma (o. s.). Verh. enz. Mémoire sur les triangles sphéri-

riques etc. Amst. 1817. 8°.

21. a rot (c. H.). Verh. enz. Mémoire sur 1'action du vinaigredans

le typhus. Amst. 1817. 8°.

22. blanken (jsz. J.). Beschouwing enz. Considérations sur 1'écoule-

ment des eaux du Haut-Rhin et de la Meuse, par les rivières

Neêriandaises jusque dans la mer, par goüdriaan, vanutenhove.
MOLL et DONKER CÜRTIUS. Amst. 1819, 4-.

23. Thomassen a TUEüssiNK (e. J ). Verslag enz. Rapport sur Ja

contagieusité ou non contagieusité de la fiêvro jaune. surtout

l*
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gation (Tim décret, en vertu duquel ses travaux embras-

sent aussi les sciences historiques, linguistiques, littérai-

res et philosophiques. Elle se compose de deux sections

par rapport a 1'ouvrage du médecin fran9ais devèze. Amst.

1822. 8°.

24. Thomassen a theussink (e. j.). Nader onderzoek enz Recherches

sur la contagieusité ou non de la fièvre jaune. Amst. 1824. K c
.

25. stipriaan luiscius (a. van). De Stelling enz. Le systême du

médecin francais, bevèze, que la fièvre jaune n'est pas con-

tagieuse examiné au coin de la raison et de 1'expérience. Amst.

1825. 8°.

26. dijk (c. M. van) et a. van beek. Onderzoekingen enz. Recher-

ches sur la matière noire des pains de sucre. Amst. 1829. 8°.

27. moll (g.). Over het enz. Sur le chauffage des serres a 1'eau

chaude. Amst. 1829. 8°.

28. beek (a. van). Beschrijving enz. Déscription d'un appareil pour

le chauffage d'un grand édilice. Amst. 1833. 4°.

29. schröder (j. e. l.). Over de enz. Sur les définitions géométri-

ques. Amst. 1835. 8°.

30. ontijd (<c. g.). Verh. enz. Mémoire sur la différence existant

entre les forces physiques générales et la force vitale. Amst
1840. 8».

31. Rapport sur les avantagcs et désavantages résultant de 1'intro-

duction d'un systême uniforme de poids et mesures. Amsterd.

1814. 8°.

32. serrurier (j. f.). Verh. enz. Mémoire sur 1'agrieulture. Amst.

1816. 8°.

33. kops (j.). Verh. enz. Mémoire contenant uu apercu de la con-

dition des principaux végétaux cultivés en Neêrlande. et de

i'état de I'-atmosphère pendant les années 1806— 1812 avec in-

dication des résultats, qui en pourraient être déduits. Amst.

1816. 8°.

34. a rot (c. b.) et J. c. b. bernard. Waarnemingen enz. Obser-

vations, faites avec le sülphate de quinine. Amst. 1822. 8o.

35. moll (g.). Expériences clect.ro -magnétiques. Amst. 1830. 8°.

36. vrolik (g.). Waarnemingen enz. Observations et expériences

sur la maladie, quia ravage les pommes deterre. Amst. 1825. 8°»

3fi — — Nadere waarnemingen enz. Nouvelles observation-s

et expériences etc. Amst. 184 6. 8°.
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(les Sciences inathdmatiques et physiques et des Sciences

linguistiques-litteraires-liistoriques et philosophiq-ues.

L'artlcle % du reglement organique lui confère ledroit:

38. Rapport sur les resul tats qu'ont eu les semailles de la graine

de pommcs de terrc cnvoyée dans Ie commencement de 1'année

1846, a la l r« Classe, par Ie Département de 1'Intérieur, par

G. VROLIK, A. NUMAN, II. C VAN HALL et A. BRANTS. 8°.

39. Verslag enz. Rapport sur la lêpre a Suriname présenté au Mi-

nistre des Colonies Ie 16 Décembre 1847 et Ie 5 Mars 1851,

par la 1™ Classe de 1'Institut etc. Amst. 1851. 8°.

40. deutscubein (l. l. a.). Verslag enz. Rapport d'une inspectiou

medicale, faite au mois de Janvier et Février 1851 de 1'éta-

blissement pour les lepreux a Suriname. Batavia 8°.

41. Verslagen enz. Rapports de la l r« Classe de l'Institut et de

l'Académie Royale des Sciences sur la patente accordée, au

Dr. scoffern, pour un procédé inventé par lui pour la dépu-

ration du sucre par moyen de 1'acétate de plomb.

2™* Classe.

42. Verhandelingen enz. Mémoires de la 2 e Classe de 1'Institut etc.

la Haye et Amst. 1818—1843. 8 Vol. 4°.

43. Nieuwe Verh. enz. Nouvelle Série des Mémoires de Ia 2e

Classe de l'Institut etc. Amst. 1850- 1851. 2 Vol. 8°.

44. Verslagen enz. Comptes rendus des séances générales (I—XIII)

de la 2 e Classe de l'Institut etc. 1816—1840. 4».

45. Verslagen enz. Rapport a la 2e Classe de l'Institut sur un pont

ou chemin de bois, découvert sur les frontieres de Drenthe et

de Westwoldingerland. Amst. 1819. 4°.

Ouvrages se'parés publiés par la seconde Classe de l'Institut.

46. Dictionnaire analytique des Oeuvres de P. c. hooft. 4 Vol.

Amst. 1816—1838. 4°.

47. Le 3m€ et 4n'« Tomé de maerlant Spiegel Historiael Amst.

1813 et 1849. 8'.

48. halbertsma (j. h.). Notes sur le 4«ne Tomé du Spiegel Histo-

riael. Deventer 1851. 8°.

49. Suites du grand Ouvrage numismatique de c. van loon. 5 par

ties. Amst. 1817—1848 en folio.

50. duyse (p. van). Sur la versiücation Neêrlandaise. la Haye 1854 .
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1°. d'être Ie conseil du Gouvernement en matière de scien-

ce; 2°. de former un centre de coopération pour les hom-

mes de science dans la Neêrlande et ses colonies; 3°. de

eonstituer un point de réunion entre les Savants Hollan-

(2Tomes en 8°.): couronné par la 2m« Classe et publié par Ie

Ministère de 1'Intérieur après la suppression de Flnstitut.

3»»e Classe.

51. Verhandelingen enz» Mémoires de la 3e Classe de 1'Institut etc.

Amst. 1817—1848. 6 Vol. en 4°.

52. Commenlationes latinae 3 iae Classe Instituti etc. Amst. 1818

—

1855. 7 Vol. en 4°.

Ouvrages séparés. publiés par la Zme Classe.

53. lennep (d. j. van). Memoria hier. de bosch et h. bosscha.

Carmen de inventae typographiae lande kostero Harlemensi,

potenter tandem asserta. Amst. 1817. 4°.

54. kempes (j. m.). Memoria h. c. crassii. Amst. 1825. 4°.

55. prets (p.) et a. c. holtius. Prijsverh. etc. Mémoire couronné

par la 3 e Classe de 1'Institut, sur la question : Quels ont été

les droits, la distinction et la dignité des Juges dans 1'Empire

Romain. Amst. 1822. 4?.

50. wal (g. de). Prijsverh. enz. Mémoire couronné sur 1'existence,

la nature etc. du droit de nature. Amst. 1833. 4°.

57. dozy (r, p. a.). Dictionnaire détaillé des noms des vêtemens

chez les Arabes. Ouvrage couronné et publié par la 3me Classe

etc. Amst. 1845. 4°.

58 . HUGONIS GROTII ad J. OXENSTIERNAM et J. A. SALVIUM et J. OXEN-

stiernae ad cerisantem epistolae ineditae. Ex Cod. M. S. Bi-

bliothecae Hanoveranae Regiae nunc primum edendas curavit

Instituti Regii Belgici Cl. tertia. Harlemi 1829. 8°.

4TOe Classe.

59. kiesewetter (r. g.) et p. j. fetis. Verh. enz. Mémoire cou-

ronné sur la question: Quels sont les mérites des Neêrlandais

dans la musique, surtout aux 14me , lb™e et 16me siècles etc.

Amst. 1829. 4°.

C)0. Verslagen enz. Comptes rendus des Séances publiques (I— Xill)

do la 4«w Classe de 1'Institut ete. 1817—1841. 4°.
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dais et etrangers ; 4°. de contribuer aux observations et

aux entreprises scientiiiques, qui pour réussir exigent Ie

concours de plusieurs savants et la protection matérielle

du Gouvernement. »

L'etat alloue a TAcadémie un subside annuel de 14,000

florins. Les membres ne jouissent d'aucune rétribution.

Les membres non rcsidants récoivent des indemnités pour

frais de voyage et de séjour. Les deux secretaires ont un

honoraire fixe. Leur nomination ainsi que celle des pré"-

sidents et des membres est soumise a Tapprobation du Roi.

Pour chaque section Ie chiffre des membres régnicoles est

iixé a cinquante; celui des membres etrangers a vingt,

et celui des membres correspondants dans les colonies a

dix. Son reglement lui permet d'ouvrir des concours, et

elle publie des Mémoires in-4\ et des Comptes rendus

in-8°. *)

Elle est associée aux principales Sociétés savantes de

TEurope, des Indes et de TAmérique, dont voici Ie ca-

talogue:

NEÊRLANDE.
Université a Leiden.

» /f Utrecht.

// // Groningue.

61. Pro ces-V'erbaux des Séances Générales (I—XXXIX) de 1'Insti-

tut etc. 1808—1846.

62. Het Institut enz. L'Institut ou Comptes rendus, publiés par les

4 Classes de 1'Institut Royal des Pays-Bas. Année 1841—1846.

6 Vol. 8°.

63. Jaarboek enz. Annales de 1'Institut etc. Année 1847—1851.

Amst. 1147—1852. 5 Vol. 8'.

*) Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen.

Amsterdam 1854—1855. Deel I—III. 4°.

Verslagen en Mcdedeelingen der Koninklijke Akademie van Weten-

schappen. Natuurkundige Afdecliug Deel I—IV. — Letterkundige

Afdeeling, Deel I. Amsterdam 1858—1856.
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Athaneum illustre a Amsterdam.

// // // Deventer.

Société Hollandaise des sciences a Harlem.

// du Teyler a Harlem.

f* de littérature Neêrlandaise a Leiden.

// des sciences de la Zeelande a Middelbourg.

// Provinciale des arts et sciences a Utrecht.

// Historique a Utrecht.

// Batave de philosophie expérimentale a Rotterdam.

// Provinciale des arts et sciences da Braband a

Bois Ie duc.

// Mathématique sous la devise : een onvermoeide

arbeid komt alles te boven, a Amsterdam.

// Zoölogique Natura Artis Magistra a Amsterdam.

// Prisonne pour Thistoire, 1'archéologie et la langue

du Pays a Leeuwarden.

v Royale des ingénieurs a Delft.

Institut Royal metéorologique a Utrecht.

Société établie a Zwolle pour les progrès du bien être et

de la civilisation dans la province d'Overyssel.

// de médecine et de chirurgie a Amsterdam.

// Neêlandaise pour les progrès de Tindustrie a

Harlem.

Institut Boyal de linguistique et d'ethnographie pour les

Indes Neêrlandaises a Delft.

Société Neerlandaise de raédicine a Arnhem..

INDES ORIENTALES.

Société des arts et des sciences a Batavia.

Béunion des naturalistes aux Indes Orientales hs Batavia.

BELGIQÜE.
Académie royale des sciences, lettres et arts de Belgique

Académie royale a Bruxelles.

it » de médecine de Belgique a Bruxelles.
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Société royale d'agriculture et de botauique a Gand.

// f des sciences a Liège.

FRANOE.
Academie Imperiale des sciences a- Paris.

Muséum d'histoire naturelle b. Paris.

Le Ministère de la guerre a Paris.

Académie Impériale de médecine a. Paris.

Société Impériale des sciences, de Pagricultnre et des

arts a. Lille.

// Linnéenne de Normandie a Caen.

// des antiquaires de Normandie h. Caen.

Académie Impériale des sciences, belles lettres et arts

a Lyon.

Société Impériale d'agriculture, d'histoire naturelle et arts

utiles a- Lyon.

» Linnéenne a Lyon.

// du Muséum d'histoire naturelle a Strasbourg.

Académie Impériale des sciences, belles lettres et arts a

Bordeaux.

Société des sciences naturelles a Cherbourg.

Académie des sciences, arts et belles lettres h Dijon.

Société de biologie h Paris.

Bibliothéque Impériale h Paris.

Société de Thistoire et des beaus-arts de la Plandre mari-

time a Bergues (Nord).

Académie des sciences, inscriptions et belles lettres h

Toulouse.

Société des antiquaires de Picardie u Amiens.

ITALIË.

Imp. reg. Instituto de Scienze, Lettere ed Arti è. Venise.

Accademia Pontificia de Nuovi Lincei a Rome.

'/ delle Scienze delP Instituto de Bologna a. Bologne.

n reale delle Scienze a Naples.
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8 A 11 D A I G N E.

Académie royale de Savoie a Charabery.

Academia reale delle scienze a Turin.

E S P A G N E.

Academia Especial de Ingenieros a Madrid.

La real Academia de Ciencias de Madrid.

ILES BRITANNIQUES.

Royal society a Londres.

Cambridge philosophical society a Cambridge.

Horticultural society a Londres.

Zoological society a Londres.

Royal medico-chirurgical society a Londres^

Guy's Hospital a Londres.

Linnean society a Londres.

Electrical society a Londres.

Eoyal institution of Great Britain a Londres..

Hydrographical office (Admiralty) a Londres.

Royal society a Edinbourg.

o Observatory a. Edinbourg.

// Irisb academy a Dublin.

Literary and philosophical society a Manchester.

AMERIQÜE.
Philosophical society a Philadelphie.

American academy of arts and scienees a Boston and'

Cambridge Massachusetts.

State Library of New-York a- Albany.

Academy of natural scienees a. Philadelphie.

American association for the advancement of science a

Philadelphie.

Smithsonian institution at Washington.

National institution for the promotion of science a, Was-

hington.

Wisconsin state agricultural society a Madison*
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r R U 8 8 e.

Königliche Akademie der Wissenschaften t\ Berlin.

Director der Königliche Sternwarte tl Koningsbergen.

Gesellschaft f. Vaterlandische Kultur a. Breslau.

K. K. Leopoldinisch Carolinische Akademie der Natur-

forscher t\ Breslau.

Naturhistorisches Verein der Preussischen Eheinlande n.

Westphalens a- Bonn.

Die Senkenbergische Stiftung tl Francfort a/M.

AUTRICHE.
Kaiserliche Akademie der Wissenschaften a- Vienne.

Gesellschaft der Freunde für Naturkundige Wissenschaften

u Vienne.

Zoölogisch-Botanisches Verein a- Vienne.

K. Königlichen Geologische Reichsanstalt h Vienne.

Königlich-Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften a-

Prague.

B A V I E R E.

Königliche Akademie der Wissenschaften a. Munich.

Physikalische Medicinische Gesellschaft h Wurzbourg.

Naturforschende Gesellschaft h. Bamberg.

Das Kreis-Comité des landwirthschaftlichen Verein für

Unterfranken in Aschaffenburg.

Das Kreis-Comitc des landwirthschaftlichen Vereins für

Unterfranken zu Aschaffenburg.

II A n n o v R E.

Königliche Gesellschaft der Wissenschaften a Göttingue.

s AX E.

Königlich Sachsische Gesellschaft der Wissenschaften a

Leipzick.

Fürstlich-Jablonowskische Gesellschaft k Leipzick.

Naturforschende Gesellschaft h Halle.
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Naturwissenschaftliches Verein für Sachsen und Thüringen

a Halle.

Die Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften zu

Görlitz.

Königliehe Akademie der Wissenschaften zu Exfurt.

Universitat zu Dorpat.

WURTEMBERG.

Das Verein für Vaterlandische Naturkunde a Stuttgart.

H A N A U.

Wetterauische Gesellschaft für die Gesammte Naturwissen-

ten a Hanau.

SUISSE.

Sociéte de physique et d'histoire natnrelle a Genève.

n Vaudoise des sciences naturelles a Lausanne.

// Helvétique des sciences naturelles a Bern.

Naturforschende Gesellschaft a Basle.

e u s s I E.

Academie Impériale des sciences a St. Petersbourg*

// // a Cazan.

Société Impériale des naturalistes a Moscou.

Observatoire du Pulkowa.

Societas scientiarum Pennica a Helsingfors.

DANEMARC.

Kongelige Danske Videnskabernes Selskab a Copenhague.

Direktor der Sternwarte a Altona.

Société Royale des Antiquaires du Nord a Copenhague.

süede. noeweg!

Kongelige Prederiks Universitat a Christiania.

Kongelige Vetenskaps-Akademie a Stockholm.

Societas Scientiarum a Upsal,



( 13 )

2°. Socii'ti: iioi.i.andaise DES BOZBN0B8 H HAHI.K.M.

Ilollandschc Maatschappij van Wetenschappen te

Haarlem.

Cette Société est une des institutions les plus anciennes

et les plus considerées du pays. Pondje ;\ Ilarlera par une

réunion d'amateurs de physique, elle tint sa première assem-

blee en 1752. Le Stadhouder guillaume V et aprês lui

les Souverains de la Neêrlande portèrent le titre de pro-

tecteurs de la Société, qui se compose de membres direc-

teurs aujourd'hui au nombre de 29, de membres ordinai-

res regnicoles au nombre de 68 et de membres étran-

gers, au nombre de 45. Les directeurs paient une prime

d'entrée de 100, et une rétribution annuelle de 50 florins.

Les membres ordinaires ne sont soumis t\ aucune charge

pecuniaire. L'assemblée annuelle générale des directeurs

et de3 membres les choisit parmi les savants les plus dis-

tingués du pays et de Tétranger. Depuis sa fondation, la

Société Hollandaise de Harlem a publie 71 volumes.

La premiere série de ses mémoires in-8° (1754—1793) *)

comprend 30 volumes. La seconde série de ses mémoires

de physique formant 24 volumes in-8° a etc publiée de

1799—1844 1); une troisième série de 10 volumes in-4°

a cté publiée de 1841— 1854§). De plus, la Société a fait

•) Verhandelingen uitgegeven door de Hollandsche Maatschappij

der Wetenschappen te Haarlem. Amsterdam 1754—1793 30 DecJen

in 8°.

f) Natuurkundige Verhandelingen uitgegeven door de Ilollandschc

Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Amsterdam en Haar-

lem 1799—1844. 24 Deelen in 8°.

§) Natuurkundige Verhandelingen der Hollandsche Maatschappij

der Wetenschappen te Haarlem. Tweede Verzameling. Haarlem 1841—
1854. 10 Deelen in 4°.
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paraitre de 1821— 1822 deux volumes in-8° *) de mé-

moires de philosophie; de 1815—1820 trois volumes in-

8° de littérature et d'archéologie f) et de 1851—1853

deux volumes in-4° d'histoire et de littérature §).

Ces mémoires contiennent en grande partie Ie recueil

des ouvrages couronnés dans les concours annuels. D'ail-

leurs, dans son zéle éclairé pour la science, la Société a

souvent encouragé des travaux utiles entrepris en dehors

des concours, soit en accordant des secours pécuniaires,

soit en se chargeant de la publication, soit en décernant

des récompenses honoriflques. C'est ainsi, qu'en 1847, elle

publia Ie magnifique travail de Mr. michelotti, Descrip-

tion des fossiles des terrains miocénes de Citatie septentrio-

nale, orné de 17 planches; qu'en 1846, aprês avoir acheté

un superbe Hyporoodon, échoué sur les cötes de la Hol-

lande, elle chargea Mr. w. vrolik de la dissection de ce

Cetacé, et ne récula devant aucune dépense, pour en rendre

la description et Ticonographie aussi complètes que pos-

sible. Elle publia ensuite Ie mémoire de Mr. vrolik orné

de 15 planches, auquel elle décerna sa médaille d'or ordi-

naire. La même recompense fut accordée, en 1847, a Mr.

herman von meijer de Frankfort a/M. pour son grand

ouvrage intitulé : die Saurier des Musschelkalkes, mit

Rucksicht auf die Saurier aus bunten Sandstein und Keuper.

*) Wijsgeerige Verhandelingen der Holland sche Maatschappij der

Wetenschappen te Haarlem. 1821—1822. Deel I, II. 1. in 8°.

f) Letter- en Oudheidkundige Verhandelingen der Hollandsche

Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Haarlem 181 5— 1820.

3 Deelen in 8°.

§) Historische en Letterkundige Verhandelingen van de Holland-

sche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Haarlem 1851 —
1853. Deel I, II. in 4°.
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Elle a public aussi Ie grand ouvrage de Mr. miquel sur

la flore de Suriname, Stirpcs Surinamenses selectae avec

un atlas de 65 planches. Leiden 1850.

La société possède une collection d'histoire naturelle,

placce dans un des plus beaux batiments de la ville, oiï

elle tient ses séances, et oiï réside son secrétaire, Mr.

j. g. s. van breda, successeur en ]839 du célèbre van

MAKUM.

3°. SOCIÉTE PROVINCIALE DES ARTS ET DES SCIENCES d'UTRECHT.

Provinciaal Utrechtsch Genootschap van kunsten en

wetenschappen.

Fondée en 1773 par quelques amateurs des sciences^

qui avaient pris pour devise: Besteedt den lijd met honst

en vlijt (Employez vos loisirs avec art et industrie), cette

Société prit un accroissement rapide. Lc Stadhouder guil-

laume V la prit sous sa protection, et lui octroya en 1778

son titre actuel. En 1780 elle publia Ie premier volume

des mémoires couronnés par elle, et dont la l re
série, for-

mant dix volumes a etc close en 1818 *). Une seconde

série, commencée en 1822, forme jusqu'a ce jour 16 vo-

lumes in-8°. f).

La société a publié outre cela des Acta litteraria et des

Nova Acta litteraria, formant ensemble une collection de

8 volumes in-8° §), exclusivement consacrés a la philologie

ancienne. Elle compte 476 membres, tenus a une retribu-

*) Verhandelingen van het Provinciaal Utrechtsen Genootschap van

Kunsten en Wetenschappen. Utrecht 1781— 1811, 10 Dcelen in 8°.

•f) Nieuwe Verhandelingen van het Provinciaal Utrechtsen Genoot-

schap. Utrecht 1822—1851. Deel 1—16, 8°.

5) Acta litteraria Societalis Rhcno-Trajectinae. Lugd. Bat. et Tra*

ject. ad Rhenum 1793—1808, 4 Vol. in 8 #
.

Nova Acta etc. Traject, ad Rhen.. 1821—1831. 4 Vol. in 8°.
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tion annuelle de 3 florins, et choisis parmi les savants

nationaux les plus reuommés dans les sciences, les arts,

la littérature et 1'industrie. Les bulletins des réunions

trimestrielles des membres, ainsi que les procès-verbaux

de sa srance générale, sont imprimés aunuellement et

distribués aux membres.

4°. SOCIÉTÉ DES SCIENCES DE LA ZEELANDE a MIDDELB OUEG

Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen te Mid-

delburg.

La Société des sciences de la Zeélande fut fondée

en 1765 a Flessingue par quelques amis des sciences, qui

se réunirent primitivement dans Ie seul but de lire en-

semble des journaux et des ouvrages d'érudition en langue

Francaise. On songea plus tard & élargir ce cadre et ainsi

fut formée la société actuelle sous Ie patronage des Etats

provinciaux et du Prince Stadhouder guillaume V. Sa

devise : non sordent in undis caractérise avec une précision

naïve la position d'une société scientifique, née au sein

d'un Archipel, que la main de Thomme a presque seule

fait surgir du milieu des eaux.

Depuis sa création jusqu'en 1792 elle publia 15 volu-

mes de Mémoires *). Stationnaire alors jusqu'en 1801,

époque a la quelle elle transféra son siège a Middelbourg,

elle fit paraitre plus tard une seconde série de Mémoires

composée de 5 volumes in-8°. f). Une troisième série a

été commencée en 1839* et se continue encore §).

*) Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap dei-

Wetenschappen teYlissingen. Middelburg 1769— 1792. 15 Deelen 8°.

•f) Nieuwe Verhandelingen van het Zeeuwsch Genootschap der

Wetenschappen. Middelburg 1807—1835. 5 DeeJen, 8°.

§) Nieuwe Werken van het Zeeuwsch Genootschap der Weten-

schappen. Middelburg 1839— 1845. Deel I, II. 1, 2. Avec un Atlas

4e 19 planches en
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1. nombre de ses membres s'élève apeuprès il 200, parmi

lesquels 28 portent Ie titre de directeurs, et se soumettent

a une contribution considérable, pour subvenir aux frais de

la Société.

5°. SOCIttTE PROVINCIALE DES AIIT8 ET DES SCIENCES DV

BRABAND-S

K

I T I ! NTIUONAL.

Provinciaal Genootschap van Kunsten en Weten-

schappen in Noord*Braband.

Cette Société est d'origine recente. En 1836 sept liabi-

tants de Bois-le-duc, chef lieu de la province, concurent Ie

projet d'une réunion, ayant pour but de concourir aux pro-

grès des arts et des sciences, specialement en vue de leur

province. — Les Etats Provinciaux accueillirent favorable-

ment cette pensee. Les magistrats de la province inscrivi-

rent simultanément leur noms sur la liste des membres, qui

bientöt compta un grand nombre de savants et de personnes

distinguées. L'organisation fut si rapide, que dès Ie mois de

Mars 1837 la société put se reunir solemnellement en as-

semblee génerale. Un subside annuel de 1000 florins, plus

tard reduit a 800, lui fut alloué sur les fonds de la province.

Aujourd'lrai Ie chiflïe de ses membres s'élève a 261 mem-

bres ordinaires, soumis a une retribution annuelle de cinq

florins, 21 honoraires et 24 correspondants.

La société publie chaque année un bulletin de ses tra-

vaux, dont il a paru 4 volumes. Elle fait paraitre aussi des

ouvrages séparés, mémoires couronnés, chroniques, chartesetc. *)

*) Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en

Wetenschappen in Noord Braband 1837—1852. 's Hertogen bosch

1837— 1853, Deel I—IV in-8°. Deel III in-4°.

c. R. hermans. Verzameling van Charters enz. betrekkelijk het

land van Ravestein. Deel I -II. 'sBosch 1850—1852. 8°.

Verzameling van zeldzame oorkonden betrekkelijk

hel beleg van 's Hertogcnbosch in den jare 1629. 's lïosch 1850, S°«

Vi.USL. EN MEOKI) AFl). NATUÜRK. DEEL V. 2
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Déjè elle possède une très-belle bibliothèque, contenant

environ 12,000 volumes, 1000 manuscrits, une grande col-

lection de cartes géographiques et de planches. Elle a com-

mencé a former un cabinet numismatique, qui compte 60

médailles ou monnaies en or, 1200 en argent et 2,350 en

bronze, toutes d'origine Eomaine ou du moyen age, trou-

vées pour la plupart avec des fragments d'antiquités Romai-

nes ou Gauloises parmi des ossements fossiles, sous Ie sol

du Braband-Septentrional. Depuis quelques mois un vaste

local a été offert a la Société, aux frais des États Provin -

ciaux, dans Fédifice destiné au Gymnase.

La société tient une fois par an une scance publique et

générale, a laquelle tous les membres sont convoqués. Les

directeurs ont des réunions mensuelles. La socii'té est en

relation avec tous les corps savants du royaume, et de quel-

ques pays limitrophes, dans Ie but d'un échange mutuel de

publications.

6°. SOCIÉTÉ DES AliTS ET DES SCIENCES k EATAVTA.

Bataviaasch Genootschap der Kunsten en Weten-

schappen.

Cette Société fondée en 1778 a établi des son origine

des concours et a publié des travaux sur Thistoire naturelle,

Tarcliéologie, les moeurs et les coutumes des peuples des

Indes Orientales,

Les événements de 1792 la forcèrent de suspendre ses

travaux, qui s'arrêlèrent jusqu'en 1811, époque, oü File de

Java fut soumise a la domination Anglaise; Ie Gouverneur

Anglais, sir thomas stamford iiaffles, prit la société sous

c. r. hermans. Verzameling van Kronijken betrekkelijk de stad

en Meijerij van 's Hertogenbosch. 's Bosch 1846— 1848. 8°.

J. d. w. pape. De levensgeschiedenis van maarten van rossem

enz. 's Bosch 1847.
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protection spéciale el lui donna nj «usation nou-

velle el lileillelliv.

Après la restauration llollandaise elle reprit sus travaux

avec uu zèle et un succes plus grands encore. Jusqua ce

jour elle a public 21 volumes de Mémoires in-8' et in-

4\ *). Les volumes 7 et 8 ont paru sous la domination

An^lai-e. lis portent uu doublé titre, Anglais et Iïollan-

dais, et contieiment des memoires ccrits pour la pluparten

Anglais. La société a commencé récemment la publication

d'un journal spécialement consacré a Fétude de la langue,

et de Thistoire des populations Indiennes. Deux volumes,

dans lesquels on trouve aussi de précieuses études de géo-

graphie, ont paru de 1853—1855 f).

7°. SOCIÉTÉ DE TEYLKR li IIARLII.M.

Teylcrs Genootschap te Haarlem.

Feu pierre teyler van der hulst (1778) habitant dliar-

lem, destina par testament toute sa fortune, qui était con-

sideratie, a des fondations scientifiques. Une bibliothèque
t

très-riche, surtout en ouvrages d'histoire naturelle, une col-

lection de geologie, formée par les soins d'un des directeurs

du legs (Mr. van breda), un cabiuet d'instruments de phy-

sique, que Ton continue a enrichir des appareils- les plus

nouveaux, un musée de peinture et de dessin sont a Ilarlem

les fruits de ce magnifique legs.

L'administration du legs est confiée a cinq directeurs, qui

( xercent ainsi les fonctions d'exécuteurs testamentaires de

TEYLER.

*) Verhandelingen van bet Bataviaansch Genootschap der Kunsten

en Wetenschappen. Rotterdam. Amsterdam, Batavia 1781—1853,

Deel I-XXI in 8°. Deel XXII—XXV in 4°.

•f) Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, uit-

gegeven door het Bataviaansch Genootschap van Kunsten en Weten-

schappen te Batavia. Batavia 1863-1855. Deel I— II 8°.

2*
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Deux sociotés existent sous Ie nom de eet homme bien-

faisaut; les membres en sont nommés d'après les stipulations

du testament. L'une porte Ie titre de Socie'té ou Insfitution

Théologigue de teyleb, Pauftre celui de Seconde Sociétêde

teyler. La première ouvre des concours sur des sujets de

théologie; la seconde sur des questions, concernant la phy-

sique, la littérature, la porsie, 1'histoire et la science numis-

matique. Chacune de ces 'Sociétés publie des memoires '*).

SOCIÉTÉS, QUI ONT PRIS UN OBJEÏ PARTICULIER
D'ÉTUDE

a. SOCIÉTÉS AYAKT POUR UUT L'iNSTRUCTION

RU PEUPLE, LES PROGRÈS DE LA CIVILISATION, LA DÉFENSE DU

TERR1T0IRE ET l/lNDUSTRIE.

8'. SOCIÉTÉ POUTl LE BIEN PUBLIC.

Maatschappij lot Nut van 't Algemeen.

Bien que cette reunion ne revendique aucune place parmi

les socit'tés savantes proprement dites, lmfluence qu'elle n'a

cessé d'exercer depuis pres d'une siècle sur renseiguemeut

primaire, sur la propagation des saines idees, sur la civili-

sation en général, est trop bien établie, pour que je puissela

passer sous silence. Fondée vers la fin du dix-huitième siè-

cle dans la petite ville d'Edam (Nord-Hollande) par M.M-

nieuweinhuizen, père et fils, hoekstra, roos et bakker,

elle a transporté son administration centrale (Hoofdbe-

stuur) a Amsterdam, et de la ses ramifications, nommées

dtpartements, s'etendent dans toutes les villes, et même dans

les villages de quelque importance. Son accroissement fut si

*) Verhandelingen, rakende den natuurlijken en geopenbaarden

Godsdienst, uitgegeven door teyler's Godgeleerd Genootschap. Haar-

lem 1781— 1851. Deel {—XXXV. 4°.

Verhandelingen, uitgegeven door teyer's Tweede 'Genootschap.

Haarlem 1781—1854, Stuk I—XXVI.
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nvpidc, quVn 1809, par consequent après une existence d'un

(pi;ut de siècle, elle possédait déja, 96 départements et 7384

membres, disst : iniiirs sur toute la surface de la Neêrlande.

[ie di menibremeut du royaume des Pays-Bas lui fit perdre

en 1830 quelques départements, établis daus les provinces

in •ridionalcs (la Jielgir/ue), mais cette diminution ne l
?em-

pécha pas plus tard de tripler a peu prés Ie uombre de ses

départements, qui s'élève aujourd'hui a 304, réunissant 14,392

membres. Récemment uue succursale s'est formée aux Indes

Orientales. La société nc rccoit aucun subside du Gouver-

nement, et puise ses ressources dans une contribution an-

nuelle de ses membres, qui varie d'après les circonstances

et les besoins de chaque departement. La somme moyenne

f 5,20, dont uue cotisation de deux florins est versée

dans la caisse générale. En y ajoutant les dons de plusieurs

de ses membres versés dans la caisse, en sus de leur coti-

sation ordinaire, on peut évaluer Ie chiffre du revenu an-

nuel de la Société a environ 100,000 florins.

Un des plus grands services, qu'elle a rendusr est la

part, qu'elle a prise a la discussion et plus tard a Tappli-

cation de la Loi de 1806 sur rinstruction primaire, loi en-

core en vigueur dans ce moment. Ce service eclatant a été

(lignement apprccié par M.M. victor cousin en 1837 *) et

kanon de la sagra en 1839 f). Ils out rendu un hommage

aussi llatteur que mérité aux eflbrts de la Société pour sé-

roiuler les progrès de Pinstruction primaire en Hollande.

Son but principal c'est rinstruction du peuple. PourTat-

teindre elle établit des écoles de tout genre, depuis les éco-

les normales jusqu'aux salles d'asile (bewaarscholen) ; elle

forme des bibliothèques populaires gratuites, dont Ie chiffre

•) victorcousin. Sur l'instruction pnbliqucen Hollande. Paris 1837.

f) iiamon ue la sagra. Voyage en Hollande et en Belgique sou?

Ie rapport de rinstruction primaire en Hollande. Paris 18i>9.
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sVlève déja a 264; elle fonde des caisses d'épargne; enfin

par des concours, par des primes on médailles en or on en

argent, accordées pour des actions généreuses, par des dis-

cours publics, par des cours populaires, et surtout par la

publication de différents traites populaires, elle exerce une

infiuence des plus heureuses sur la moralité publique. Il

f'audrait presque un volume pour signaler toutes les publi-

cations, dues a la Société.

Qu'il sufïise de renvoyer aux mémoires publiés par elle

en 1809 et en 1834 sous Ie titre de Gedenkschriften, ainsi

quW ses rapports annuels. qui ont para régulièrement depuis

1834. Il y a la pour toute administration, qui voudrait cal-

quer ses institutions sur un si beau modèle, une mine abon-

dante de renseignements.

Le Secrétaire général, Monsieur p. m. g. van hees, dont

Ie zèle éclairé exerce une haute infiuence sur les travaux

de ïa Société, se déclare en mesure d'aider de ses lumières

toute autorité, qui souhaiterait des détails plus circonstan-

ciés, que ne comporte cette note.

9°. société établie a zwolle pour les pogrês du bien

être et de la civilisaïion dans la province

d'overijssel.

Overijsselsche Vereeniging lot ontwikkeling van pro-

vinciale welvaart.

Cette Société est d'origine récente. Instituée dans un but

d'interêt local, elle s'occupe surtout d'agriculture, de com-

merce, et d'économie politique. Les travaux, qu'elle publie,

sont jusqu
1

^ ce jour, de simples brochures séparées.

I0\ INSTITÜT RQYAL NEÊRLANDAIS DES INGENIEURS.

Koninklijk Nederlandsch Instituut van Ingenieurs.

En 1847 le Prince d'Orange, aujourd'hui guillaumk III.

a fondé a Delft eette institution nationale, qui a pour but

de favoriser les progrês de tout ce qui se rapporte a la
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ence et aux tia\;ui\ tlus ingénieurs civils et militaires.

i/likstitut soccupe de travaux hydrauliques (Waterstaat),

«rarcliitecture, de travaux du gfaifl f 'i\ü, militaire et maritime.

jnembres ordinaire* i'ournisseut une contrilmtioii an-

nuelle de :2n llon'ns, les membres extra-ordinaires de 10 florius.

Leut nombre total, en y joiguant celui des membres hono-

raires est de 397, dont 70 resident aux ludes-Orientales, et

iorniciit uue sousdivision de Tlnstitut. Sans subvention

aucune du Gouvernement, Tlnstitut dispose annuellement

d'uue somme de / 7000 florius, qu'il emploie a récueillir

et a publier des documents précieux. Tels sont trois volu-

mes in-8* et quatre in-4
9

qu'il a fait paraïtre a la Haye

de 1848—1855 et qui contiennent des extraits de jour-

naux rtrangers, publiés a Tusage des membres, pour les met-

tre au courant des progrês de la science en dehors de la

llullande; des comptes rendus de ses séances, fixées a cinq

jiar au, un répertoire ou catalogue raisonné de cartes to-

pograpliiques, dont trois livraisons ont paru jusqu a ce jour,

un annuaire a rusage des ingenieurs etc. *)

11°. SOCIÉTÉ NEÊRLANDAISE POUR LES PROGRES DE i/lNDUSTRIE.

Ncderlandsche Maatschappij tot bevordering der Nij-

verheid.

Cette Société, placée sous Ie patronage du Roi, et Punc

plus anciennes du pays, a été foudée en 1778.

•) VcrlmiuMiiK:"!! van het Koninklijk Nederlandsch Instituut van

Ingenieurs. 1848— is.-jO in 8r 1851—1855 in 4°. 's Graven hagc

1848—1855.

Uittreksels uit. vreemde tijdschriften voor de leden van bel

ninklijk Instituut van Ingenieurs 1851— 1855. 's Graven hage 1852—
1855. 4°.

Répertoire d<- Cartes, public par l'lustitut Royal det Ingenieurs

La Haye 1854. Livr. 1—3 en 8°.

Jaarboekje in 18°. pour les annees 1852—1856.
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Administrée par neut' directeurs et par un secretaire ge-

nera!, elle se ramifie en 23 départements, et compte en to-

talité 300 membres. Ses ressources pre-vieunent d'un capital

qu'elle a créé et de la cotisation annuelle de ses membres.

Son but est d'encourager les inventions nouvelles et de

faciliter les entreprises industrielies nationales, soit en ac-

cordant des médailles eu or ou en argent, soit en allouant

des secours pécuniaires. Elle publie chaque aunée un pro-

gramme, dans lequel diverses questions industrielies sont

mises au concours. Les pnx sont décernés dans une assem-

blee générale des députés de tous les départements.

La société public un journal, voué aux progrês de Tin-

dustrie *), dont la l re série est composée de 15 volumes

in-8° dont la 2de série compte déja 3 volumes, et se con-

tinue. Un fort volume in-8° formé de six livraisons parait

chaque année. Ce journal contient les rapports individuels des

membres, et les rapports collectifs des commissions départe-

mentales.

b. SOCIÉTÉS VOUÉES AUX PROGRES BE l'aGRICULTURE

ET DR i/H0RTICULTURE.

12o. SOCIÉTE HOLLANDAISE d'aGRICULTURE.

Hollandsche Maatschappij van Landbouw.

De 1778—1826 une Société d'agriculture a Amsterdam

a publié 1 8 volumes de mémoires, parmi lesquels on doit citer

Ie mémoire si hautement estimé de Mr. gevers van endegeest,

sur Ie défrichement des dunes f). L'exemple donnc dès Ie

dernier siècle par cette société porta rapidement des fruits.

Chaque province de la .Neêrlande eut bientót sa société d'agri-

culture. Ces compagnies, qui se subdivisèrent en sections com-

*) Tijdschrift van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering

van nijverheid. Haarlem in 8°.

f) Verhandelingen uitgegeven door de Maatschappij ter bevorde-

ring van den landbouw, te Amsterdam opgerigt. Amsterdam 1778

—

1826. 18 Declen in 8°. Avec un atlas en folio de 10 cartes.
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munales, établissent des expositions de végétaux, de bestiaux,

d'instruments aratoires, et ouvreut aussi des concours. Dans

une assemblee generale chacune de ces sociétés debat ses

interets particuliere, qui ne sont autres que les interets même

de Tagriculture. La se traitent souvent des questions d'une

haute portee, ainsi que Tattestent les comptes rendus, pu-

bliés avec diflerentes notices scientifiques et techniques dans

Ie journal de la société. Un bureau central manquait a ces

diverses sociétés; raais, grace a Tmtéret que Ie Roi porte a

ces compagnies, leurs forces primitivement isolées sont main-

tenant réunies en un même faisceau, portant Ie nom de

Réunion generale royale pour Vagriculture> a laquelle se

sont alliées aussi les sociétés pour les progrès de Tindus-

trie a, Harlcm, d'agriculture et dliorticulture & Utrecht, et

d'horticulture i\ Leiden.

Les membres de ces sociétés provinciales, au nombre de

7000, dans les seules provinces de la Hollande septentrionale et

meridionale, se soumettent a une rétribution annuelle de f 2,50.

En dehors de ces sociétés d'agriculture, un congres gé-

néral d'économie rurale pour toute la Neêrlande a été or-

ganisé depuis une douzaine d'années. Le congres se réunit

chaque année en Juin, dans une ville centrale des différen-

tes provinces. Les membres des sociétés provinciales ont droit

de séance: on Taccorde également ad'autres personnes, s'in-

téressant a 1'agronomie et a Téconomie rurale. Le Roi assiste

souvent a ces réunions, dont le proces-verbal est publié sous

le titre de: Verslag van hel Landhuishoudkundig congres.

18°. SOCTÉïÉ d'aGRICULTURE ET d'hORTICULTURÉ a UTRECHT.

Genootschap voor Landbouw en Kruidkundete Utrecht.

Cette Société formée h, Utrecht en 1841, compte déj^

540 membres, payant une cotisation annuelle de ƒ 2,50. Elle

établit des concours, tient des expositions. encourage les

M par des primes, et publie des mémoires.
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14°. SOCIETE ROYALE NEÊRLANDAISE D'HORTICULTURE.

Koninklijke Nederlandsehe Maatschappij tot aan-

moediging van den Tuinbouw.

D'origine récente la Société Neêrlandaise d'horticulture,

placée sous Ie patronage du Roi et dirigée par M.M. w. m.

de brauw, w. f. van lansberge, ses Président et Secrétaire,

s'occupe de Tart du jardinier, et particulierement de 1'intro-

duction en Europe de plantes, provenant des régions tropi-

cales, et spécialement des possessions Neêrlandaises en Asie

et en Amérique et même du Japon. Pour concourir a ce but,

elle a des expositions et elle ouvre des concours. Ensuite elle

publie un annuaire, distribué gratuitement, a tous ses mem-

bres, et un journal d'horticulture "*), orné de belles plan-

ches, dont deux volumes ont paru, et dont un troïsième est

sous presse. D'après un programme qui vient de paraitre,

ce journal a dater du l re Janvier 1857 sera remplacé par

un ouvrage e'crit en Francais, et paraissant par livraisons

mensuelles sous Ie titre: d'Aunales d'horticulture et de bo-

tanique ou flore des jardins du Royaume des Pays-Bas. Cet

élégant receuil mérite une place sur les rayons de la bi-

bliothèque de tout ami de la science des fleurs.

Le chiffre des membres de la Société est de 500. Leur

cotisation annuelle est de cinq florins.

15°. RÉUNION DE BOTANISTES POUR LA FLORE DE LA NEÉR-

LANDE ET DES SES COLONIES a LEIDE.

\ Vereeniging voor de Flora van Nederland en zijne

overzeese/ie bezittingen te Leiden.

Cette Société, créée a Leyde en 1845 par quarante cinq

botanistes, payant une cotisation annuelle de cinq florins,

*) Son titre est: Tuinbouw Flora van Nederland en zijne Neder-

landsche bezittingen, vanwege de Koninklijke Maatschappij tot aan-

moediging van den tuinbouw, uitgegeven door vr. e. de vriese. Leiden.
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possède un herbier tres complet, comprenant les plantes in-

digènes, et une collection déja fort riche de plantes exo-

tiques, provenant surtout des Indes-Orientales, de 1'Amerique

et du cap de Bonne Espérance.

Elle public des comptes rendus annuels de ses travaux,

et de Tétat de ses collections. En outre elle a livré a 1'im-

pression un Prodromus Florae Batavae in usum sociorum

societatis promovendo Florae Batavae studio, vol I, Plantae

vasculares et vol II, pars 1 et 2, Plantae cellularcs. Lugd.

Batav. 1850—1853.

C. SOCIÉTÉS VOUÉES U, UNE BRANCHE SPÉCIALE DE SCIENCE.

a. Liltérature, histoire, jurisprudence.

16°. SOCIÉTÉ DE LITTERATURE NEÊRLANDAISE h LEIDE.

Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden.

Cette société, placée sous la protection du Koi, compte

aujourd'hui 408 membres regnicoles, payant une retribution

annuelle de six florins, 10 membres dans les colonies, 134

membres étrangers, et les Princes frederic et henri

comme membres honoraires.

Elle est établie depuis longtemps. Vers Ie milieu du siècle

dernier (en 1766) une réunion d'étudiants de Tuniversité de

Leide en forma Ie noyau: minima crescunt, telle était la devise

de ces jeunes gens studieux. Le succes la justifia. Confirmée

par octroi des états de la Hollande et de Westfrise du 20 Mai

1775, la société de litterature Neêrlandaise s'est maintenue

jusqu'a cc jour au rang des plus utiles institutions scientifi-

ques du pays. Il ne lui manque, pour jeter plus d'éclat autour

d'elle, qu'un idiome plus répandu en Europe. Elle possède une

riche bibliothèque, dont le catalogue en deux forts volumes

in 8° avec deux suppléments, mérite une place dans chaque

bibliothèque publique. La société compte parmi ses mem-

bres les littératcurs les plus distingués du pays.
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Elle établit des concours annuels. Les travaux, qu'elle a

publiés, forment quatre séries de mémoires, qni ont paru con-

sécutivement de 1772 a 1856; c'est une collection de 7

volumes in-4j° et de 16 volumes in-8°, divisés en 23 par-

ties *). En sus elle fait paraitre des comptes rendus an-

nuels, dans lesquels on remarque depuis 1848, la necrologie

des membres. Ces notices biographiques présenteront une

collection importante pour Fhistoire littéraire du pays.

17°. SOCIETÉ HOLLANDAISE DES BEAUX ARTS ET DES SCIENCES.

Hollandsche maatschappij van fraaije kunsten en

wetenschappen.

La Société Hollandaise des beaux arts et des sciences,

s'honore de compter dans ses rangs les littérateurs et les

poètes les plus distingués de la Neêrlande. Elle doit son

origine a la fusion en 1800 de trois sociétés, qui existaient

vers la fin du dixhuitième siècle a Amsterdam, a Leide et

a Rotterdam.

Les désastres de la révolution et tous les malheurs, qui

accablèrent alors les Pays-Bas, avaient porté un profond dé-

couragement parmi les amateurs de la littérature Hollandaise.

Pour ranimer leur zèle, Ie célèbre van der palm eut la

pensee de les réunir. De la naquit la Société Batave de

littérature et de poésie (Bataafsche maatschappij van taal-

en dichtkunde). Elle tint sa première séance Ie 13me Sep-

*) Werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde

te Leiden. Leiden 1772—1788, 7 Deelen in 4°.

Verhandelingen van de Maatschappij enz. Leiden 1806—1824.

3 Deelen in 8°.

Nieuwe werken van de Maatschappij enz. Leiden 1824—1844.

6 Deelen in 8°.

Nieuwe reeks van werken van de Maatschappij enz. Leiden 1846—
1856. Deel 1—8. 8°.

Handelingen der jaarlijksche Algemeene Vergaderingen van de

Maatschappij enz. Leiden 1766—1855. 8°.
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tembre 1800. Le gouvernement du Pennonuoxa schimmel

penninck la protegea. Le progrès fut rapide. La société adopta

(it 1806 le nom, qu'elle portc encore. Quelques années après

une sociét; 1 littéraire de la Haye ayant pour devise: 1'amour

pour les arts nYpargne aueune peltte (Kunstliefde spaart

cjeene vlijt), se réuntt a elle; exemple que suivit lors de la

crlrbration du jubilé sémiséculaire une société de Dordrecht,

portant pour devise diversa sed una. Ainsi, la société se

compose aujourd'hui de cinq sections résidant a Amsterdam,

a Rotterdam, a la Haye, a Dordrecht et u Leide. Sou but

eéi de concourir au progrès des belles lettres, de 1'éloquence,

et de Fetude de la theorie des beaux arts. Elle ouvre a

eet efiet des concours annuels, et publie des m moires dont

trois séries out paru *).

Sou influence sur la marche de la littérature Hollandaise

est incontestable. Elle s'attache, avec un soin particulier a

lYtudc des principes de la langueet elle a puissamment seconde

les efibrts du gouvernement de la république Batavc, pour in-

troduire une plus grande uniformitc dans la syntaxe et dans

Torthographe du Hollaudais. Pour apprécier dignement les

éminents services, que la société a rendus au pays, en don-

nant plus de fixité aux régies de la grammaire, il faut

lire rexcellent discours pronoucé par tylr. J. de boscii kemper,

dans la séance tenue par la société le 21 Septembre 1850,

pour sou jubilé semi-séculaire f). Les travaux de la société

*) Werken van de Bataafschc Maatschappij van Taal- en Dicht-

kunde. Amsterdam 1804—1810, 5 Deelcn.

"Werken van de Hollandsche Maatschappij van fraaije Kunsten en

"Wetenschappen. Amsterdam 1810— 1837. 10 Deelen.

Nieuwe werken der Hollandsche Maatschappij enz. Amsterdam

1840— 1850, 3 Deelen.

f) Het vijftigjarig bestaan der Hollandsche maatschappij van

frnaijc kunsten en wetenschappen, 21 September 1850. Leiden 1851.
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n'ont rien d'exclusif et demeurent toujours a la hauteur des

circoiistances. Ainsi, après avoir prêté en 1804 sou appui

et son concours aux travaux de M.M. sieg eis beek et wey-

land, qui voulurent fixer les lois de la grammaire, elle n'a

pas hésité cinquante ans plus tard a décerner sa médaille

d'honneur a Mr. de jager, pour un mémoire, consacré a la

critique des principes poses par M.M. siegenbeek et weyland.

Pour subvenir aux frais de la société, les membres, dont Ie

chiffre s'élève a peu-prês a 700, sont assujettis a une re-

tribution annuelle qui varie de dix a cinq florins. Une

assemblee générale des membres est tenue chaque année dans

la ville de la section qui a la présidence annuelle. Pendant

1'hiver, chaque section tient tous les quinze jours une séance,

pour entendre un discours suivi d'ordinaire de la lecture

d'un poème.

18°. INSTITÜT ROYAL DE LINGUISTIQUE ET d'eTHNOGRAPHIE

POUR LES INDES NEERLANDAISES.

Koninklijk Instituut van taal-, land- en volkenkunde

in JSederland's Indië.

Pondé a Delft, sous Timpulsion d'un redoublement de

zèle pour Texploratipn des colonies, Tlnstitut de linguis-

tique et d'ethnographie a tenu sa première séance Ie 4< Juin

1851. 11 est place sous Ie patronage du Boi, et compte

parmi ses membres donateurs, les Princes fréderig et henri

et la société de commerce d'Amsterdam.

Cet Institut compte environ 300 membres ordinaires, sou-

mis a une legere retribution annuelle. Ses travaux ont déja

donné lieu a de nombreuses publications, et Ton peut favora-

blement angurer des recherches, auxquelles Tlnstitut se livre

daus Pintérêt de la géographie des régions tropicales. Outre

quatre forts volumes in 8° d'un journal, dont la publica-

tion se poursuit, Plnstitut a livré a Timpression un certain
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iiomlm: de méntoiltt ïvlatifs a la géographie et u l'ethno*

graphic des Hei de 1'Archipel Indien *).

19°. BOOdhrf lil PÓtJR i/insToii:;., t/akch.

ET I.\ LAHG1 "K DU P.\

Provinciaal Friesch Genootschap ter beoefening dér

FriescHè geschied-, oudheid- en taalkunde.

La Société Prisomie, fondée en 1827, s'occupc avec zèle

et saus sortir jamais de son pre-gramme, de rccueillir tous les

dociuncnts, qiii jouvent éclairer 1'histoirc de la 1'rise. Ses tra-

va u x marqués du caractère local Ie plus original et Ie plus heu-

reux, ofl'rent un grand intérét.—La collection de ses oeuvresse

compose 1'. de deux volumes de mémoires in-4
J

,
publiés a

Leeuwarden de 1842— 1853; 2°. d'un récueil de mélauges

linguistiques et historiques, publiés en six volumes in-8° a

Leeuwarden de 1839—1853, sous Ie titre caractéristique

*) Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Neêrlandsch

Indië (Tijdschrift van liet Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land-

en Volkenkunde van Neêrlandsch Indië. 'sGravenhage 1853— 1854,

Deel I—IV. 1, 2.

Bornco. Beschrijving van het stroomgebied van de Barito en rei-

zen langs eenige voorname rivieren van het Zuidoostelijk gedeelte

van dat. eiland, door c. a. L. M. sciiwaneu, op last van het Gou-

vernement van Neêrlandsch Indië gedaan in de jaren 1843— 1847.

Amst. 1853—1854, 2 Deelen, 8°.

Ikmka, Malakka en Billiton. Verslagen van J. ir croockewit.

'sGravenhage 1852. 8°.

!\ ilah. .Foehpah Javaansch-Mahommedaansch Wetboek, door s. kei-

's Gravenhage 1852, 8*.

Reize rondom het eiland Celebes en naar eenige der Moluksche

eilanden, gedaan in den jare 1850, door Z M. schepen van oorlog

\ o en iiromo. onder bevel van C van der hart. 'sGravenhage

8°.

Reigen en onderzoekingen in Sumatrain de jaren 1833— 1838. door

8. muller en l horner. 'sGravenhage 1855, 8°.
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de Franc-Frison (Vrije Fries). On vient de commeiicer la

publication d'une seconde série, sous Ie même titre; 3°. de

quelques volumes de Comptes rendus publiés de 1828—
1855 in-8° et in-4?; 4°. de quelques publications sépa-

rées, parmi lesquelles on remarque, Worperi Tyarda ex

Renismageest prioris in Thabor, chronicorum Frisiae libri

tres. Leeuwarden 1847 et 1850 in-8 . Le nornbre des mem-

bres de la Société Frisonne s'élève maintenant a 285, dont

dix honoraires, 50 membres extraordinaires, 25 membres

aetifs et 200 membres ordinaires. Les membres actifs et or-

dinaires fournissent une cotisation annuelle de cinq florins.

20°. SOCIÉTÉ DES PROFESSEURS DES GYMNASES NEERLANDAIS.

Genootschap voor leeraren aan de Nederlandsche

gymnasiën.

En 1829 les professeurs des gymnases, établis dans les

différentes villes de la Neêrlande, a la place des anciennes

écoles latines, se réunirent au nombre de 52, pour consti-

tuer une société, ayant pour but de concourir aux progrès

de 1'étude des langues anciennes et des sciences, qui s'y

rapportent, surtout en ce qui concerne 1'enseignement des

gymnases. La société compte des membres ordinaires, ou

professeurs en exercice; extraordinaires ou anciens profes-

seurs. Le titre de membre honoraire est conferé aux pro-

fesseurs émérites et a des littérateurs distingués.

Les membres ordinaires au nombre de 56, les membres

extraordinaires au nombre de 5, paient une cotisation an-

nuelle de cinq florins. Chaque année, au mois de Juillet, les

membres se réunissent a tour de röle a Amsterdam, a Arnhem

et a Utrecht, en une assemblee générale, consaerce h enten-

dre des discours soit en Latin, soit en Hollandais, sur des

sujets d'érudition ou de littcrature classique. La société pu-

blie des Symbolae litterariae, dont le titre a été changé

plus tard en celui de Miseellanea philologa et paedagogica
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outre des mémoires en Ilollandais contcnani drs détails sur

rvmnases Neêrlandais *).

21°. socikïé d'histoire a utrecht.

Historisch gezelschap te Utrecht.

Elle est d'origine récente. Eondée en 1845 h Utrecht

par quelques amis des études historiques, elle recut bientöt

un accroissement considérable. Son but est 1'histoire de

la patrie et de ses colonies. En Avril 1855 elle comptait

209 membres ordinaires, soumis a une retribution annuelle

de 10 florins, et 52 membres honoraires, la plupart étran-

gers. La société a deux réunions par mois dans une salie,

qui lui a été cédée par la régence de la ville.

Jusqu^ ce jour elle a publié 9 volumes deChroniques

ou de Comptes rendus de ses séances, 4 volumes de Mé-

moires f), Ie journal de jean van riebeek, premier Gou-

verneur du Cap de Bonne Espérance, et 3 volumes d'un

Codex diplomaticus ou Collection de documents inédits sur

Thistoire de la Ncerlande, dont un in-4° et deux in-8° §).

•) Symbolae litterariac. Amsterdam et Utrecht 1837—1848, 9 li-

vraisons.

Miscellanea philologa et paedagogica. Utrecht et Amsterdam 1849—
1851. 3 livraisons.

Miscellanea philologa. Utrecht.

Bijdragen tot de kennis en den bloei der Nederlandsche Gymna-

siën. Utrecht.

f) Berigten van het Historisch Gezelschap te Utrecht. Utrecht

1846—1854. Deel 1—IV. 8*.

$) Codex diplomaticus Neerlandicus etc. Utrecht 1848 in-4°. en

deux livraisons, formant un soul volume et in-8*. Utrecht 1851—
1853, Deel 1—IL

VERSL. EN MEDEü. AFD. NATÜÜRK. DEEL. V. 3
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22°. SOCIÉTÉ* D'ilISTOIRE ET D1ARCHÉOLOGIE a MAESTRICHT.

Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Maas-

tricht

Cette Société ne date que de 1852. Son but principal

est la publication de mémoires, diplömes, chartes etc., ré-

latifs h Phistoire du Duché actuel du Limbourg et la des-

cription des mon urnents archéologiques que renferme cette

province. La société, vu sa position géographique, a adopté la

langue Francaise en même temps que la langue Hollandaise.

Elle compte des membres honoraires, choisis parmi les

savants étrangers et nationaux domicilies hors de la pro-

vince du Limbourg, des membres efïectifs et des membres

correspondants. Les membres efiectifs sont seuls chargés

d'une retribution annuelle de cinq fiorins.

La société a publié trois fascicules d'annales l re série,

mémoires et notes. Maestricht 1853— 1855, 8°.

23°. société de jurisprudence k groningue, sous la

devise: pro excolendo jure patrio.

Genootschap te Groningen: Pro excolendo jure pa-

trio.

Les lecons publiques, données en 1761 a Groningue par

Ie Professeur van der marck sur Ie droit delapatrie (de

Jure patrio) ont été la cause première de la création

d'une société vouée a Pétude des lois du pays. La so-

ciété de jurisprudence a publié six volumes de Mémoires,

parmi lesquels il en est de tres interessants *) et qui sont

fort recherches, en Allemagne surtout. Le premier volume

*) Verhandelingen ter nasporinge van de wetten en 'gesteldheid

onzes Vaderlands, waarbij gevoegd zijn eenige anaiecta tot dezelve

betrekkelijk door een genootschap te Groningen, Pro excolendo Jure

Patrio. Groningen 1773—1846 6 Deelen.
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a été public- ;\ Groningue en 1773, Ie dernier en 1846. Les

analectes, qui les terminent, ont surtout un grand inténH.

p. Sciences mathématiques et physiques.

24°. SOCll.Ti'. DE MATHÉMATIQUES h AMSTERDAM.

Wiskundig Genootschap te Amsterdam, onder de

zinspreuk: Een onvermoeide arbeid komt alles

te boven.

En 1778 il s'est formée ii Amsterdam une Société de

mathématiciens, qui ont pris pour devise l'apophthegme

Ilollandaib, qui répond a la phrase latine: labor improbus

omnia vindt. La Société n'était primitivement composée que

d'habitants d'Amsterdam ou des villes environnantes de la

Nord-Hollande. Les membres s'occupaient exclusivement

de mathématiques et se proposaient mutuellement des pro-

blèmes a résoudre, qui ont été recueillis de 1799—1855

en vingt volumes in -8°, publiés en huit séries *).

Au commencement de ce siècle la société a étendu sa

sphère d'action, et a publié de 1800—1854 quatre volu-

mes in-8° en deux séries de Mémoires, qui se rapportent

tant aux mathématiques qu'a la physique f).

Aujourd'hui la société compte 140 membres disséminés

par toutes les provinces de la Neérlande et même dans

ses colonies. Ils sont assujettis h une cotisation annuelle

de cinq llorins.

*) Verzameling van wiskundige voorstellen, door de leden van

het Wiskundig Genootschap, onder de zinspreuk: Een onvermoeide

arbeid enz., elkander tot onderlinge oefening opgegeven. Amsterdam

1799— 1836, 6 Deelcn, 8°.

Verzameling van nieuwe wiskundige voorstellen. Amsterdam 1841—
1855. Deel I—II, 8°.

f) Wis- en natuurkundige verhandelingen van het Genootschap

enz. Amsterdam 18C0—1854, 8°.

3»
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Chaque hiver la société tient a Amsterdam six séances,

exclusivement consacrées a des études mathématiques.

25°. SOCIÉTÉ BATAVE DE PHILOSOPHIE EXPERIMENTALE a

ROTTERDAM.

Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijs-

begeerte te Rotterdam.

Cette Société a été créée en 1769 a Rotterdam, par s. hoo-

gendijk, horloger de profession, homme de science par gout,

qui la dota par son testament, et lui légua un précieux cabinet

de physique, dont plusieurs instruments ont été confection-

nés par lui. La société contribue au progrès de la physique

expérimentale, par des concours, par la publication de mé-

moires, par des cours publics etc. Elle a publié une pre-

mière série de Mémoires, qui forme 12 volumes in-4°. La

deuxième série, qui se continue en ce moment, compte 11

volumes toujours in-4°. *)

Quoique fondée par un artisan, cette société a recu

une organisation tout aristocratique. Ses membres au nom-

bre actuel de 103, sont divisés en six classes: membres

Jionoraires, administrateurs, directeurs, consultants, correspon-

danis, ordinaires. Le Roi est protecteur de la société. Un
des citoyens les plus distingués de Rotterdam recoit par

le choix des administrateurs et des directeurs le titre de

Praeses magnificus. Tous les travaux de la compagnie ont

pour but Tutile. La société possède une belle bibliothè-

que, un cabinet de physique dans lequel on remarque de

curieux modèles de machines a vapeur, dont le fondateur

*) Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap der proefonder-

vindelijke wijsbegeerte te Rotterdam. Rotterdam 1774—1795. 12

Deelen, in-4°.

Nieuwe verhandelingen van het Bataafsch Genootschap enz. Rot-

terdam 1800—1851. Deel I—XI in-4'\
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de la societé essay a d'introduire 1'usage en Néerlande.

Chaque hiver la Societé ouvre deux cours de physique,

dont un est purement élémentaire.

y. Sciences nalurellos,

26°. SOCIETÉ ROYALE DE ZOÖLOGIE SOUS LA DEVISE: NA-

TURA ARTIS MAGISTRA a AMSTERDAM.

Koninklijk Zoologisch Genootschap Natura Arlis

Magistra.

En 1838 M.M. g. j. westerman, j. w. h. werleman

et J. J, wijsmuller, ont fondé a Amsterdam un jardin

zoologique. Cet établissement a pris des développements si

rapides et si favorables, qu'il forme aujourd'hui un des

plus beaux ornements de la capitale de la Hollande. Il

comprend un musée d'histoire naturelle déja fort riche, et

une menagerie, qui contient des animaux rares et interessants,

places dans un jardin disposé avec gout et avec élégance. —
Le nombre des membres ordinaires de la societé est de

2,776, soumis a une contribution annuelle de 25 florins

et au paiement d'une prime de réception de 15 florins,

Les membres, qui habitent les provinces au nombre de 243,

ne paient que la moitié de cette contribution. La societé

compte en outre 61 dames donatrices, et 251 membres

honoraires, libres de toute cotisation. Le chiffre total des

associés est donc de 3,321. Le Roi est protecteur de la

Societé. Les Prinoes du sang sont au nombre de ses mem-

bres honoraires, parmi lesquels on remarque encore quelques

Souverains, et notamment TEmpereur d'Autriche.

Les ressources de la Societé consistent en un emprunt

de f 250,000 a 4i Vt de rente, et dans le produit des co-

tisations et des visites des étrangers, qui paient soixante

cents pas personnes. En 1855 le nombre des visiteurs a

été de 22,839. Chaque année, pendant le mois de Sep.

tembre, le jardin est ouvert aux artisans, garcons d'ateliers
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et domestiques, moyennant 25 cents de droit d'entrée par

personne; 20,771 individus ont profité de eet avantage

en 1855. C'est d'ordinaire une faveur que les maitres

font a leurs ouvriers ou a leurs domeetiques. Quoique

1'établissement prenne rang au nombre des amusements

pub lies, et qu'o-n puisse même regretter de ne pas lui voir

suivre une direction plus scientifique, il mérite pourtant

d'être regarde comme une des institutions les plus utiles

a Favancement de la science, tant par les collections de

son musée et par Ie choix heureux, qui a présidé a la

réunion et a la classification des animaux vivants, que

par les travaux d'un comité scientifique, formé dans les

rangs de la société, et qui fait paraitre a ses frais un

ouvrage important, mais encore peu connu, orné de belles

planches et publié en petit in folio, sous Ie titre de:

Bijdragen tot de dierkunde e. a. d. Mémoires pour servir

a, Tliistoire des animaux. Ce receuil contient des observations

très-remarquables de zoölogie et de zootomie. La société a

plusieurs fois généreusement cédé aux zootomistes des ani-

maux rares, dont la dissection, décrite et publiée dans

différentes monographies, fait honneur a la science.

Outre une société d'histoire naturelle, fondée a Groningue

dans un but tout è. fait local, deux autres associations se

sont vouées a une branche spéciale de zoölogie, Tune a

richthyologie, Tautre a Tentomologie. La société entomo-

logique est la plus importante. Elle compte 45 membres

regnicoles, payant une retribution annuelle de 6 florins, et

4 membres étrangers. Originairement elle publiait les

comptes rendus de ses séances dans les jonrnaux, mais

elle les a réunis plus tard dans un seul volume, *).

*) Handelingen der Nederlandsche entomologische Vereeniging
l*te l). lste st. Leiden, 1854. 4°.
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27°. KÉUNION DE NATURALISTES AÜX INDES ORIENTALES.

Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsen Indic.

Cette réunion d'origine toute récente, promet beaucoup

I la science. Ses membres ordinaires démeurent dans Tile

de Java, ou dans quelque autre partic de rarchipel Indien.

Les membres directeurs subviennent aux frais de la so-

ciété". La société* compte plusieurs membres correspondants

sur-tout en Hollande. Elle publie un recueil fort interes-

sant, dont sept volumes ont paru depuis 1851 *), année

de fondation de la société.

S Sciences théologiques.

28°. SOCIÉTÉ ÉTABLIE & LA HAYE POÜR LA DÉPENSK DE LA

RÉLIGION CHRÉTIKNNE.

Ilaagsch Genootschap tot verdediging van de Chris-

telijke Godsdienst.

Le 19 Octobre 1785 une Société a été formée a la

Haye, pour défendre la réligion chrétienne. Les membres

du Synode rcformé de Dordrecht, effrayés des progrès de

rincrédulité dans les pays voisins, donnèrent le premier

élan a cette société, qui a exercé une influence notable

sur Tesprit du protestantisme, non seulement en Néer-

lande, mais aussi en Allemagne et en Angleterre. Les

premiers fondateurs se sont distingués par leur zèle a com-

battre les doctrines, connues alors sous le nom générique

de neologisme. J/ouvrage de priestley sur la dégénéra-

*) Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlaudsch Indic, uitgegeven

door de Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsen Indic Batavia

18 I 1— 1854. Dl. I—VII 8°.
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tion du Christianisme, a été Ie principal but contre lequel

ils ont dirigé leurs efforts. La société, avant d'être défi-

nitivement constituée, avait déja couronné trois mémoires

écrits pour réfuter les doctrines des priestley. Un pro-

gramme, date du 7 Juin 1786, fait un appel a tous les

amis de la vérité et les engage a associer leurs efibrts

a ceux des docteurs de la réligion réformée, en fournis-

sant une contribution annuelle de deux ducats au moins,

pour atteindre Ie but que la société se propose. Le but

était alors, et est encore aujourd'hui, Papologctique de

la réligion Chrétienne et du dogrne réformé contre les

attaques de l'incrédulitr, du rationalisme et du materia-

lisme. Les membres les plus influents du clergé protestant

s'associèrent a ses travaux. Les dons et les legs afüuèrent

de toute part, et c'est ainsi que la société, prenant un

rapide essor, mérita Pestime publique, et sut continuer

ses travaux, au milieu des troubles de la fin du dix-huit-

ième siècle et des désastres, qui signalèrent pour la Néer-

lande le commencement du siècle présent. Ses concours

contribuèrent a de fructuenses recherches sur les dogmes

fondamentaux du Christianisme.

La société s'applique a con server dans les écrits, qu'elle

publie, un caractère éminemment pratique, etexige un style

clair,concis et a la portee de l'intelligence de tous. L'assemblée

des directeurs se tient deux fois par an a la Haye. Un pro-

grarame, publié en Septembre, fait connaitre les résultats

du concours et la proposition de questions nonvelles. Le

vénérable vétéran de la théologie protestante, Mr. W. A.

van hengel, est sécrétaire général de la société; M.M.

KIST, WILDSCHUT, TER HAAR, RUITENSCHILD et SCHOLTEN

forment avec lui le bureau de direction.

Pour connaitre en détail les services rendus par cette

institution, qui revendique une place considérable dans

rhistoire du protestantisme contemporain, nous renvoyons
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au discours éloquent prononcé par Mr. J. royaards, lors

de la iete semi-séculaire de la société en 1836 *).

Les mémoires qu'clle a publiés forment trois séries,

Tune de 54, la seconde de 29 et la troisième de 14 vo-

lumes in-8°.

29°. association db tiléologiexs u üroningue sous 1

dévise: la parole de diei t est la vérité.

Theologisch Gezelschap te Groningen, onder de

zinspreuk: God's woord is de waarheid.

Cette association fondée en 1835, ne compte que 16

membres ordinaires et un chiff're illimité, quoique peu élevé,

de membres correspondants. Elle publie depuis 1837,

sous Ie titre de Vérité dans la charitd (Waarheid in

liefde), un journal, dont deux séries ont paru. Les su-

jets, qu'on y traite, sont du domaine de la science thé-

ologique, de la vie pratique chrétienne, et de la bibli-

ographie théologique,

Jusqu'a ce jour Ie but principal de ces théologiens a

été Téraission de la grande vérité, que dans Ie Christia-

nisme la vie est Tobjet principal et non Ie dogme, et que

cette vie a son point de départ dans la personne de JÉsus-

christ, et non seulement dans sa doctrine.

Mais Passociation vient d'annoncer, que dorénavant

(il Ie iixera plutut son attention sur Taffinité, qu'a 1'élé-

ment évangélique de 1'église protestante avec Ie catholi-

cisme, et que, dans ce sens, la troisième série de son

journal sera sur-tout vouée a des considérations sur 1'avenir,

qui sera réserve a Téglise chrétienne, lorsqu'elle aura as-

socié, a Télément catholique des églises Romaines et Grec-

ques, Felement évangélique du libre examen, du savoir et de

*) u. J. royaards. Het Genootschap tot verdediging van de

Christelijke godsdienst geschiedkundig geschetst. 'sGravenhage 1836.
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1'individualisme des protestants, afin qu'alors il n'y aura

plus d'église, ni protestante, ni romaine, mais une seule

catholique, respirant Tesprit de 1'évangile, et supérieure

aux deux autres.

Cette association, quoique peu nombreuse, exerce une in-

fluence importante sur la science théologique et sur Ie mou-

vement du Christianisme en Néerlande. Son journal est

en cela son organe.

s. Sciences mèdicales.

30°. SOCIÉTÉ DE MEDECINE ET DE CHIRURGIE a AMSTERDAM.

Genootschap ter bevordering van Genees- en Heel-

kunde te Amsterdam.

Le professeur bonn avait fondé en 1790, une société

de chirurgie, dont la Société actuelle de médecine et de

chirurgie a continue les travaux. Vouée dès son origine a

1'étude de la chirurgie, la société a publié deux séries de

Mémoires, et deux séries de Mémoires couronnés, qui for-

ment 27 forts volumes in-8°. *).

En 1840 elle a étendu ses travaux a toutes les bran-

ches de la science médicale. Depuis lors divisée en cinq

sections : anatomico-physiologique, pathologique, thêrapeuti-

que et physico-expérimentale, obstétrico-chirurgicale, histori-

que et politico-médicale ; elle compte 155 membres ordinai-

res, 4 membres extraordinaires et 18 correspondants a

Tétranger.

Les membres, résidant a Amsterdam, sont soumis a une

cotisation annuelle de cinq florins.

*) "Verhandelingen. Amsterdam 1792— 1805, 8 Deelen.

Nieuwe verhandelingen. Amsterdam 1808— 1836, 5 Deelen.

Prijsverhandelingen. Amsterdam 1791—1807, 6 Deden.

Nieuwe prijsverhandelingen. Amsterdam 1812— 1838. 8 Deelen.
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La société actuelle a public un volume in-4° de Mé-

moires, et est en voie (Ten éditer un sccond, dont la pre-

mière livraison vient de paraitre f)-

31°. SOCIÉTÉ NEERLANDAISE DE MÉDECINE.

Ncderlandsche Maatschappij tot bevorderitig der

Geneeskunst,

Cette Société ne s'occupe pas seulcment de science,

mais aussi de rcforine médicale. Divisée en 31 sections

drpartementales, elle se réunit une fois par an en assem-

blee gi'nérale, dont Ie siège varie chaque année. Son uni-

que publication est un journal, dont six volumes ont paru *).

Ses membres, au nombre de 872 membres ordinaires et

de 9 membres extraordinaires, fournissent une cotisation

annuelle de cinq florins. Le comité central réside a Amster-

dam. La société est en voie de se former une bibliothèque.

Il y a encore deux autres Sociétés médicales u nom-

mer, Tune établie h Hoorn, sous la devise: vis unita fortior,

qui a publié des Mémoires in- 8°, la seconde, fondée en

1833 a Rotterdam, sous la devise: disce docendus adhuc,

qui n'a pas publié de Mémoires, ni ouvert des concours,

mais dont les membres s'occupent, dans leurs réuuions, qui

se tiennent deux fois par mois, de toutes les questions,

se rattachant a la therapie, Tanatomie pathologique, la

chirurgie etc, Elle compte plusieurs noms illustres parmi

ses membres étrangers, et publié chaque année un compte

rendu de ses travaux dans le journal médical hebdomadaire

d'Amsterdam.

f) Verhandelingen van het Genootschap ter bevordering der Genees-

en Heelkunde te Amsterdam. Deel I, II, 1. Amsterdam 1841

—

1855, 4".

*) Tijdschrift der Ncderlandsche Maatschappij tot bevordering der

(ïoniTskunst. Arnhem 1850—1855. Jaargang I- VII. 8°.
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32°. SOCIÉTE NEERLANDAISE DE PHARMACIE.

Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der

Pharmacie.

La Socie'té Néerlandaise de pharmacie, forinée en 1842,

compte 216 membres, soumis a une cotisation aimuelle

de ƒ 2,50. Son siège est a- Arasterdam, mais elle a des

ramifications, désignées sous Ie nora de Dëpartements, h.

Kotterdam, la Haye, Leide, Utrecht, Deventer et Franeker.

Son but est de contribuer au développement scientifique

de la pharmacie. Elle publie des Comptes rendus, dont

30 livraisons ont paru *).

Je crois devoir terminer ici Papercu général de nos

institutions scientifiques. Quant aux conclusions, que Ton

voudrait en déduire, je crois devoir renvoyer aux deux

articles de la Revue des Sociétés savantes, publiée sous les

auspices du Ministre de Tlnstruction publique.et des Cul-

tes en France (Tomé I. 5 et 6 Livr. Mai et Juin 1856).

Je n'jouterai rien aux paroles flatteuses, 'dont Tauteur

de ces articles s'est servi pour nous exprimer sa vive sympa-

thie. Jelui en témoigne ma profonde reconnaissance. Applau-

dissant du fond du coeur a la tendance du voeu, émis par

Ie Gouvernement Francais, je suis heureux que mon essai

ait pu contribuer a révéler, en Trance efc probablement aussi

dans d'autres pays, tout un monde d'études et de recherches,

quijusqu'a ce jour étaient presque restées inconnues au dela

des limites de notre frontière.

Amsterdam, ce 4 Juillet 1856.

*) Berigten der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der

pharmacie. Amsterdam 1842—1856, 36 Afleveringen,
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DEK AFDEEL1NO

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN,

GEHOUDEN DEN 25 81'» APRIL 1856.

Tegenwoordig, de Heeren : j. van geuns, l. j. a. van der

KUN, n. VANIIEES, G. J. MULDER, P. IIARTING, F. A. W. MIQUEL,

J. W. EIIMERLNS, F. Z. ERMEMNS, C. H. D. BUYS BALLOT,

J. G. S. VAN BREDA, II. J. UALBERTSMA, F. DOZY, R. LOBATTO,

F. G. DONDERS, CL. MULDER, W. VIIOLIK, J. L. C. SCHROEDER

VAN DER KOLK, C. J. MATTHES, J. VAN DER HOEVEN, G. SIMONS,

W. II.DEVRIESE, A. A. SEBASTIAN, D. J. STORM BUYSING, G.VROLIK,

G. E. VOORHELM SCHNEEVOOGT en van de Letterkundige Afdeeling

F. C. DE GREUVE.

WVAAAA/WWWW</VWWW

Het Proces-verbaal der gewone vergadering van den

29sten Maart j. 1., wordt gelezen, goedgekeurd en vast-

gesteld.

Gelezen Brieven van de H.H. J. w. emeiiïns en J. p.

delprat, waarmede zij zich verontschuldigen over het niet

vervullen hunner spreekbeurten in deze vergadering. De

Heer delprat, door ambtsbezigheid verhinderd ter verga-

dering te komen, verzoekt uitstel der voordragt eener

gereed zijnde verhandeling tot de volgende vergadering.

Dit uitstel wordt gaarne verleend en beide brieven worden

aangenomen voor berigt.
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De Secretaris geeft kennis dat hij van de H.H. van

HALL, GLAV1MANS, BADON GHYBEN, SEELIG, VAN KERKWIJK,

van der boon mesch en stamkart berigt heeft ontvangen,

dat het hun onmogelijk is deze vergadering bij te wonen.

Gelezen Brieven : van den Minister van Binnenlandsche

Zaken ('s Gravenhage 7 April 1856, N°. 234); van den

Heer charles van walker, (Tonbridge Kent, Dec. 13

1855), ten geleide van boekgeschenken. — Wordt besloten

tot plaatsing der boekwerken in de boekerij en tot schrif-

telijke dankzegging.

Gelezen Brieven tot dankzegging voor ontvangen boek-

geschenken van de H.H. h. h. smyth, foreign Secretary

van de Royal Society te Londen (Londen 8 Maart 1856);

van sypenstein, Secretaris van het Koninklijk Instituut

van Ingenieurs ('s Gravenhage 25 April 1856). — Aan-

genomen voor berigt.

Gelezen Brieven van de H.H. J. van maürik (Amsterdam

18 April 1856) en c. v. D. sterr (Helder 9 April 1856,

ten geleide van tabellen. De Secretaris berigt deze in han-

den gesteld te hebben van de commissie over de daling

van den bodem.

Gelezen Brief van den Heer J. a. c. oudemans (Leiden

24 April 1856) bevattende: 1°. verontschuldiging over het

niet bijwonen dezer vergadering ; 2°. berigt omtrent de

ontdekking eener nieuwe veranderlijke ster ;
3°. opgave van

den wensch, dat in de ter perse zijnde verhandeling over

veranderlijke sterren, voor iedere ster de waarnemingen

mogen worden aangevuld tot den dag der correctie van de

drukproeven, vermits de waarnemingen in de verzameling

slechts tot medio Januarij loopen. Wordt besloten het eerste
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punt aan te nemen voor berigt ; de mededeeling omtrent

de ontdekking eener nieuwe veranderlijke ster in dank te

ontvangen en te plaatsen in de Verslagen en Mededeelin-

gen; en den Heer oudemans gaarne de aanvulling toe te

staan, waarvan zijn brief melding maakt.

De Heer p. dozy dient in eigen naam en in dien van

den Heer miquel verslag in omtrent de in hunne handen

gestelde Synopsis llepaticarum Javanicarum etc. van Doctor

VAN DBR SANDE LACOSTE, — Het luidt als Volgt:

//De ondergeteekenden, benoemd tot het geven van be-

rigt, voorlichting en raad omtrent eene aan de Akademie

van Wetenschappen aangeboden verhandeling van Dr. van

der sande lacoste onder den titel van Synopsis Ilepati-

carum Javanicarum etc, hebben de eer daarover het vol-

gend verslag uit te brengen.

Zooals de titel dit aanwijst, bevat deze verhandeling

eene synoptische beschrijving van alle door verschillende

natuuronderzoekers op Java gevonden Hepaticae, waarbij

de mikroskopische analyse en afbeelding van een groot

getal dezer planten gevoegd is, die thans en in den loop

van het vorig jaar door den schrijver voor het eerst in

korte diagnosen zijn bekend gemaakt. Eenige nieuwe

merkwaardige Hepaticae uit Suriname en Venezuela, op

gelijke wijze bewerkt, maken een niet minder belangrijk

gedeelte dezer verzameling uit.

Het is slechts vijf-en-twintig jaren geleden, dat men

met de Javaansche Hepaticae is bekend geworden. Vóór

dien tijd waren wel enkele, door t hunberg in het laatst

der vorige eeuw verzamelde soorten dezer plantenfarailie

door swartz beschreven, doch oppervlakkig naar den toen-

maligen staat der wetenschap. De verzamelingen van

Indische planten van reinwardt en blume verschaften

aan nfes von esknbeck de middelen om met de genoemde
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kruidkundigen eene uitmuntende verhandeling over dit onder-

werp op te stellen, waarin een aanzienlijk getal allermerk-

waardigste vormen dezer plantenafdeeling werden beschre-

ven. De kennis der Javaansche Hepaticae werd daarna

door hem en andere beroemde kruidkundigen, zooals hoo-

ker, montagne, lehman, GOTTSCHE en lindenberg in onder-

scheidene geschriften met nieuwe bijdragen vermeerderd,

die door junguubn, hasskarl en zollinger waren verzameld

geworden.

De stof scheen nu uitgeput te zijn, toen de Heer van

der sajn'de lacoste, wiens kunde en geschiktheid voor

deze plantenstudie reeds door zijne bewerking der inland-

sche Hepaticae in den Prodromus Plorae Batavae gebleken

waren, door den Hoogleeraar de vriese werd uitgenoodigd

om de Junghuhniaansche Hepaticae in het Akademisch

herbarium te Leiden te onderzoeken. Gelijktijdig boden

ook de H.H. v. d. bosch, buse en de beide ondergetee-

kenden hem ook hunne bijzondere platenverzamelingen

tot dat einde aan. Het resultaat van dit onderzoek, het-

geen in deze verhandeling wordt medegedeeld, overtreft

onze verwachting, alzoo hierdoor het getal der reeds be-

kende Javaansche Hepaticae omtrent met een zesde gedeelte

is vermeerderd, en wel voor ieder genus in de volgende ver-

houding: Plagiochila met
-J-,

Jungermannia -^ , Lepidozia

y^Lophocolea ^-, Chiloscyphus omtrent
J-,

Mastigobryum 4>

Radula \, Thysananthus £, Phragmicoma |, Prullania |,Le-

jeunia
-J,

terwijl aan het genus Blasia, hetwelk tot nog toe

slechts in het noordelijk halfrond werd aangetroffen, thans

eene zeer onderscheiden Javaansche soort is toegevoegd.

De beschrijving der nieuwe soorten is beknopt en dui-

delijk, geheel ingerigt naar het voortreffelijk voorbeeld van

nees von esenbeck, gottsciie en lindenberg. Dezelfde sys-

tematische orde en indeeling der Hepaticae is daarbij ge-

heel behouden kunnen worden, hetgeen het voordeel op-
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levert van eene gelijkvormigheid in bewerking, die de

waarde dezer Synopsis onzes inziens verhoogt.

In de verhandeling treft men overvloedige bewijzen aan,

dat de schrijver zijn onderwerp volkomen meester is en

met de geheele litteratuur van hetzelve vertrouwd is. Op
weinige uitzonderingen na heeft hij de beschrijvingen van

vroeger bekende Hepaticae met de planten zelve vergeleken

en is daarbij, door het bezit van betere en meer volledige

jilanten-exeraplaren, in de gelegenheid geweest, om de waar-

nemingen van zijne voorgangers aan de natuur te toetsen,

hier en daar aan te vullen en te verbeteren. — Doch het is

niet alleen door eene goede synoptische beschrijving dat

deze verhandeling zich onderscheidt, maar ook daarenboven

door de getrouwst mogelijke afbeelding der door den mi-

kroskoop vergroote plantendeelen, voor zooveel die door

de enkele beschrijving niet voldoende konden worden op-

gehelderd : de auteur heeft ook in dit opzigt duidelijkheid

aan beknoptheid weten te paren. De bewerking dezer

Synopsis beantwoordt naar ons oordeel ten volle aan den

tegenwoordigen staat der wetenschap, zooals men die uit-

gedrukt vindt in het jongste werk over deze planten-

familie, // Species Hepaticarum a nees ab esenbeck, gottsche

et lindenberg." Die schrijvers stelden zich voor daarin

eene monographie der Hepaticae te leveren, doch na de

voortreffelijke behandeling van enkele genera schijnt de

voortzetting van dit werk, waarschijnlijk door het over-

lijden van den laatstgenoemde, gestaakt te zijn. Het werk

van onzen landgenoot zal dus ongetwijfeld zeer welkom

zijn aan alle kruidkundigen die deze staking betreuren, daar

de Javaansche Hepaticae een aanzienlijk deel dezer mono-

graphie uitmaken.

Om de aangevoerde redenen hebben wij de eer te advi-

seren tot opneming van de aangeboden verhandeling van

VBR8L. EN MRDBn. AFD. NATUURK. DEEL V. 4
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Dr. van der sande lacoste in de Werken dezer Afdeeling

der Koninklijke Akademie van Wetenschappen.

F. DOZY.

F. A. W. MTQUEL.

De Vergadering vereenigt zich met de conclusiën van

het Kapport, en besluit derhalve tot het opnemen dezer

Verhandeling in de Werken der Akademie.

Wegens de afwezigheid van den Heer van der boon

mesch, door een treurig sterfgeval in zijne familie ver-

hinderd ter vergadering te komen, verzoekt de Commissie,

in wier handen werden gesteld de Bedenkingen van den

Heer g. vrolik over het verwaarloozen der Houtkultuur in

sommige streken van Nederland, uitstel tot de volgende

vergadering. Dit uitstel wordt verleend.

De Heer sebastian draagt, ter vervulling zijner spreek-

beurt, eene Verhandeling voor over het Gevoel van het Na-

tuurschoon, vooral in de dieren- en plantenwaereld bij de

oude Grieken. De Spreker zegt daarvoor nog geene nadere

bestemming te hebben, zoodat er geen besluit op valt.

De Heer matthes leest een Betoog voor, door den Heer

badon ghyben ter vervulling zijner spreekbeurt ingezonden

en tot opschrift voerende de stand van drijvende Balken

proefondervindelijk toegelicht. Als aangeboden voor de Ver-

slagen en Mededeelingen wordt het in handen gesteld van

de Commissie van redactie.

De Heer j. van der hoeven deelt eenige bijzonderheden

mede omtrent eene groote menigte Cetaceën, in het begin

dezer maand (op den tweeden April j. 1.) aan de kust van
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het zuidelijkste gedeelte der provincie Zuid-Holland ge-

zien, waarvan een getal van niet minder dan een-en-zestig

op het eiland van Goedereede onder de gemeente Ouddorp

op het strand zijn geraakt. Het is den Spreker gebleken,

dat zij tot eene soort behooren, welke in 1812 door den

beroemden cüvier, onder den naam van Delphiniu globiceps,

in de stelselmatige lijst des dierenrijks is opgenomen. Bij

linnaeus en bij den zamensteller der dertiende uitgave van

het Systema Naturae, gmelin, komt deze Dolfijnensoort

niet voor. Wanneer men echter de strenge regels der pri-

oriteit op de namen der dieren zoude willen toepassen,

behoorde de soort Delphinus deductor te heeten, onder

welken naam hij door traill in den jare 1809 werd be-

schreven. Jenyns en bell noemen hem D. melas.

Uit deze late bekendmaking der soort zou men echter

ten onregte aileiden, dat zij onder de zeldzame Dolfijnen

behoort. Integendeel, zij is eene der meest talrijke van de

Noordzee en van de noordelijke deelen van den Atlanti-

schen Oceaan, en leeft in groote troepen van eenige hon-

derden, ja somtijds van bijkans duizenden, bijeen. Reeds

sedert eeuwen wordt zij vooral op de Faroër gevangen,

als ook op de kusten der Orkadische eilanden. Zuidelijker

schijnt zij zeldzaam te wezen. Spreker zegt niet te weten

of zij ooit meer zuidwaarts dan tot den 49° N. B. is

waargenomen. In 1812 namelijk kwamen er 70 aan het

strand van Paimpol, Cótes du Nord. Eenige visschers van

Paimpol zagen op den 7 den Januarij van dat jaar talrijke

Cetaceën, en na er jagt op gemaakt en sommige gewond

te hebben, dreven zij er een van op de kust. Door zijne

kreten of zoogenaamd geloei lokte dit dier andere tot zich,

die zich daarop met onstuimigheid naar hun makker wier-

pen en ten getale van 69 of 70 op het strand raakten.

Het schouwspel van deze dieren, leurs gémissements bruyants,

zegt cüvier, trokken eene groote menigte van menschen.
4*
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Nagenoeg gelijkluidend is het verhaal van het stranden

dezer Cataceën op onze kusten. Ook neill zegt, in zijne

reize naar de Orkadische eilanden en Shetland, dat deze

Cetaceën de rigting volgen, welke de voorste van den

troep kiezen, even als eene kudde schapen door de voorste

wordt geleid. Deze neiging is aan de bewoners van Shet-

land en van de Orkadische eilanden niet onbekend. Zij

maken er tot hun voordeel gebruik van. Wanneer het hun

gelukt, de aanvoerders van den troep in eene baai te drij-

ven, vangen zij meest altijd ook eene groote menigte van

de volgzame bende. Dergelijke zeden zijn voorts aan vele

andere soorten van Dolfijnen eigen.— Spreker wijst ten slotte

op den Noordschen naam van grinde-hval, aan deze soort

gegeven. Misschien kan hij van grina (in het Zweedsch)

en van grine (in het üeensch) worden afgeleid, hetgeen

grijnzen, knorren beteekent. De Heer van der hoeven zegt

niet te willen beslissen, of deze naam in verband staat

met het door sommigen opgegeven en ook door cuvier

vermeld gebrul dezer dieren; maar hij vestigt intusschen

de aandacht der Vergadering op het zonderling verschijnsel,

dat cuvier, zonder verdere bijvoeging, als mugissements

bruyants opgeeft, terwijl toch aan alle anatomisten bekend

is, dat de stembanden in het strottehoofd der Cetaceën

ontbreken.

Onder -dankzegging aan den Spreker wordt besloten,

dat eene korte aanteekening van hetgeen de Heer van der

hoeven voordroeg, in het Proces-verbaal der zitting zal

worden opgenomen.

Bij de laatste omvraag erlangt de Heer harting het

woord, ten einde eenige opmerkingen te maken omtrent

het door den Heer van rreda in de vorige vergaderingDO O
voorgelezen stuk, bestemd ter gedeeltelijke wederlegging

van het Rapport der Commissie, waarvan de Heer harting
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lid was. Hij herinnert dat de Vergadering, toen gevolg

ende aan eene motie van orde van den Heer o. j. mulder,

besliste om dit stuk van den Heer van breda voor berigt

aan te nemen zonder verdere discussie daarover, en da(

om die reden ook de Commissie zich onthouden had van

nadere aanwijzing van hetgeen haar daarin minder juist

voorkwam. Spreker zal ook daarvan zich onthouden; maar

meent toch verpligt te zijn, ten aanzien van een punto

daaromtrent eene uitzondering te maken. In genoemd stuk

toch wordt van den Heer dumont, Hoogleeraar te Luik,

op eene wijze gewag gemaakt, die den Spreker voorkomt

voor eene tweeledige uitlegging vatbaar te zijn. Hij ver-

trouwt dat zulks niet in de bedoeling van den Heer van

bkeda heeft gelegen; maar hij mag zijne vrees niet ont-

veinzen, dat sommigen uit de gebezigde bewoording ligte-

lijk het besluit zouden opmaken, alsof', voor een gedeelte

der door den Heer dumont vervaardigde Geologische kaart

van België, gebruik was gemaakt van de vroeger door de

officieren van den generalen staf, onder medewerking van

den Heer van breda, aangevangen en gedeeltelijk in kaart

gebragte geologische opneming van België, en derhalve

alsof zij als niet geheel oorspronkelijk en op eigene on-

derzoekingen steunende zoude moeten worden beschouwd.

Ten einde, voor zoo verre noodig, het bewijs te leveren

van de ongegrondheid dezer opvatting, wijst de Heer

harting op de ter tafel gebragte en in de Mémoires de

üAcademie des Sciences de Bruxelles van 1847 eu 1848

bevatte hoogst uitvoerige, niet minder dau 620 bladzijden

in 4° beslaande, beschrijving van dat zelfde gedeelte van

het Belgische terrein, zoodat hierdoor ook alle twijfel

wordt weggenomen omtrent de oorspronkelijkheid van den

geheelen arbeid van den Heer dumont. Ten slotte leest de

Heer n auti.no een gedeelte van eenen brief voor, onlangs

v;«.n den Heer dumont ontvangen, waaruit blijkt, dat deze
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alleen door eene langdurige ongesteldheid verhinderd is

geworden in de voortzetting der geologische beschrijving

van België. Thans echter hersteld zijnde, houdt hij zich

daarmede bezig; zoodat derhalve de hoop bestaat, dit ge-

wigtig werk eerlang geheel voltooid te zien.

De Heer van breda dankt den Heer harting voor deze

laatste mededeeling, waardoor dus de kans geboren wordt,

dat eindelijk na een tijdsverloop van twintig jaren dit

werk voltooid zal worden. Hij verklaart echter geenszins

te bevroeden, wat den Heer harting aanleiding kan gege-

ven hebben om deze opmerkingen te maken, daar Spreker

toch den Heer dumont alle regt liet wedervaren, en het

geenszins zijne bedoeling geweest is, om de verdiensten

van dien geleerde te verkleinen. Wat echter de ter tafel

gebragte verhandelingen betreft, deze bewijzen niets; want

hij, die de in der tijd door de officieren van den gene-

ralen staf gemaakte kaart bezat, zoude daaruit alleen reeds

eene beschrijving kunnen zamenstellen.

De Heer harting antwoordt, dat hij voor het oogenblik

niets verder wenscht, dan te constateren, dat de Heer van

breda zelf erkent dat hij volstrekt niets bedoeld heeft,

wat strekken kon tot miskenning der groote verdiensten

van den Heer dumont. Evenmin heeft de Heer harting

de bedoeling, om de deugdelijkheid te ontkennen van een

vroegeren arbeid, waaraan de Heer van breda heeft deel-

genomen. Maar, wat het ten slotte door den Heer van

breda aangevoerde betreft, zoo moet hij het uitdrukkelijk

voor eene onmogelijkheid verklaren, om eene dergelijke

uitvoerige geologische en mineralogische beschrijving van

het terrein alleen uit eene kaart op te maken. Hij houdt

zich overtuigd, dat ieder, die de verhandelingen van den

Heer dumont kent, in dit opzigt met hem zal in-

stemmen.

De Heer van breda zegt, dat hij niet bedoeld heeft
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dat eene uitvoerige beschrijving van rotssoorten en van

petrefacten uit eene geologische kaart, hoe volledig ook,

zoude kunnen worden opgemaakt, en neemt, indien dit uit

zijne woorden, tegen zijne meening, is af te leiden, het

door hem gezegde in zoo verre terug.

De voorzitter sluit deze wisseling van gedachten.

Niemand heeft iets verder voor te stellen en de ver-

gadering wordt gesloten.

OVERZIGT
DER IN DE MAAND APRIL 1856 DOOR DE

KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN ONTVANGEN

BOEKGESCHENKEN.

NEDERLAND.
Verhandelingen van het Koninklijk Instituut van Ingeni-

eurs 1855—1856. 2de Afl. 's Gravenhage 1856. 4°.

Inhoud

:

Do afneming der Duinen en van het Strand langs de kasten der Noord-

zee in Nederland.

Mededeelingen van den Minister van Binnenlandsche Zaken, betreffende

den toestand van de haven van het Nieuwe Diep.

Woningen voor minvermogenden te Schiedam.

Uittreksel uit de Rapporten van het voorgevallene op de rivieren in

Nederland, in het voorjaar van 1855.

Beschrijving van de Brug over de rivier de Mark, in den spoorweg van

Antwerpen naar Rotterdam.

Bouwkundige Bijdragen, uitgegeven door de Maatschappij

tot bevordering der Bouwkunst. Deel IX. St. 4. 4°.

Inhoud:

j. a. bakker. Opmerkingen over de behandeling van de Geschiedenis

der Bouwkunst, inzonderheid van die der Griekschc architektuur.

liet Koninklijk Postkantoor en de Rijks-telegrnnf-bureaux te Amsterdam.
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Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Neer-

'landsch Indië. Deel IV. N°. 3, 4. 8\

Inhoud:

s. b. j. van doren. Beknopte beschrijving van Wahaai, op de Noord-

oostkust van het eiland Ceram.

o. van kessel. Herinneringen aan Sumatra.

Korte aanteekeningen, gehouden gedurende eene reis langs de Oostkust

van Borneo, verrigt op last van het Nederlandsch Indisch Gouverne-

ment door den Resident der Zuid- en Oosterafdeeling van Borneo,

in den jare 1S50.

j. hoffmann. De Chinesche feestdagen volgens den Javaanschen Al-

manak voor het jaar dal 1783 (j. c. 1854—55).

a. boachi. Mededeelingen over de Chinezen op het eiland Java.

p. a. leupe. R. van Goens Reysbeschrijving van den weg uit Sama-

rangh nae de konincklijke hoofdplaets Mataram, mitsgaders de zee-

den, gewoonten ende regeringe van den Sousouhounan, grootmaeh-

tichsie koningk van 't eylant Java.

R. van Goens Corte beschrijvinge van 't eyland Java, der-

selver provintien, landdeelinge, rijekdom en inwoonders, soodanich

'tselve nu bevonden ende geregeert wert.

Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het Zeewezen, de

Zeevaartkunde enz., onder redactie van J. svvart. Jaar-

gang 1856. N°. 1. 8°.

Inhoud :

p. n. muller. De vrije doorvaart van den Sond.

d. van den bosch. Proefnemingen met gegalvaniseerd ijzer.

c. hellingman. De Noordelijke passage door de Torres-straat.

j. a. k. van hasselt. Iets over het Pompgestel aan boord der koop-

vaardijschepen.

H. sweys. Waargenomene miswijzingen van de Kompasnaald.

Lijst van vergane schepen in 1855.

j. m. heybrock. Iets over het bepalen en verbeteren van het bestek.

Tractaten tusschen Japan met Nederland en Groot-Brittannië.

e. sabine's Declinatie-kaarten.

j. a. molster. Regtzaken.

j. modera. Vergelijking van de Nederlandsche werken over de zee-

taktiek enz.

Rapport over de Geneeskundige dienst bij 's Rijks Marine over 1854.

Korte Aanteekeningen van het bestuur der Marine in Oost-Indiën on-

der den Admiraal e. g. van der plaat in 1852—55.

Iets over de Marine in Nederl. Oost-Indie.

Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering

der Geneeskunst. Jaarg. 6. December. Arnhem 1855. 8°.
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Inhoud

i. .1. iiomoet. Verslag over de geschriften aangaande de ziekten van

het zenuwstelsel, psychiatrie, geregtelijke geneeskunde en gezond-

heidsregeling.

j. f. SCHULD. Ecne bijdrage over Strictura ntcri.

Practisch Tijdschrift voor de Geneeskunde in al haren om-

vang. 2 dc Jaargang. N. Serie. April 1850. Gorinchem

1856. 8°.

Inhoud

:

van dommelen. Verslag der behandelde zieken in het Garnizoen en

het Hospitaal te Nijmegen,

o. oomóu. Leverprocessen.

Journalistiek.

Militaire Geneeskunde.

Mengelwerk.

Nederlandsen Weekblad voor Geneeskundigen. Februari)

—

Maart 1856. Amsterdam 1856. 8°.

a. w. h. van Hasselt. Handleiding tot de leer van het

Militair Geneeskundig Onderzoek enz. Utrecht 1856. 8°.

G. a. de lange. Geodesisch nivellement van de Residentie

Cheribon. 8*.

a. de jager. Over j. le franco, van berkhey's Lijkgedach-

tenis van Prins willem de vijfde. 8°.

Catalogus der modellen voor Bouw- en Werktuigkunde,

voorhanden in de Rijks-verzameling te 's Gravenhage.

'sGravenhage 1838. 8°.

Catalogus der Bibliotheek van Mr. g. sandenbergu mat-

tiiiessen. Amsterdam 1856.

F R A N K R IJ K.

Platonis opera ex recensione n. u. uiRscniGii (Graece et

Latine). Vol. I. Parisiis 1856. 8°.

ii. larrey. De rOcclusion des paupières dans le traitement

des Ophthalmies et des maladies des yeux. Paris 1856. 8°.
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DUITSCHLAND.
Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften

zu Berlin 1854. Erster Supplement-band. Berlin 1856. foL

Inhalt:

n. w. dove. Darstellung der Warme-erscheinungen durch füntagige

Mittel von 1782 bis 1855, mit besonderer Berücksichtigung strenger

Winter.

Monatsbericht der Königlichen Preussischen Akademie der

"Wissenschaften zu Berlin. Juli—December 1855. Berlin. 8°.

Inhalt Juli:

panofka. Apollon in Panda und seine Verwandten.

bekker. Nachtrag von Varianten zum Tbucydides.

cürtiüs. Byzantinische Inschrift aus Venedig.

gerhard. Ueber Hermenbilder auf Griechischen Vasen.

ehrenberg. Nachricht über die gelungene Darstellung ganzer Steinkerne

von Nummuliten.

PFLÜGÉR. Ueber ein Hemmungsnervensystem für die Peristaltischen

Bewegungen der Gedarme.

dirichlet. Ueber eine Eigenschaft der Quadratischen Formen von po-

sitive Determinante.

h. rosé. Ueber ein eigenthumliches Verhalten des geschmolzenen Wis-
muths beim erstarren.

lepsiüs. Ueber den Namen der Ionier auf den Aegyptischen Denkm'alern.

h. rosé. Ueber eine neue und vortheilhafte Darstellung des metalli-

schen Aluminiums.

von hümboldt. Ueber einige Erseheinungen in der Intensitat des Thier-

kreislichtes.

v. d. hagen. Ueber sein Heldenbuch.

pertz. Ueber die von Hern pauli eingesandten Abschriften von Ur-

kunden des Towers.

boeckh. Einleitungsrede zur Feier des Leibnizischen Jahrestages.

August,

h. rosé. Ueber das Quecksilber haltende Fahlerz von Poratsch oder

Kotterbach in Ungarn.

magnus. Ueber die Meuge des Wassers im Vesuvium.

ehrenberg. Ueber die gelungene durchscheinende Farbang farbloser

oi'ganischer Kieseltheile für Mikroskopische Zwecke.
schneider. Ueber Wismuthchlorür.

ehrenberg. Beitr'age zur Kenntniss der Flusstrübungen und der vul-

kanischen AuswurfsstofFe.

h. rosé. Ueber das Verhalten der Queksilber-chloridlösung gegen Basen,

Ueber die Zusammensetzung der Beryllerde,



( 59 )

September— October.

blaü und sciilottmann. Ueber die Altcrhümer der Insein Samoihrake

und Imbros.

peters. Reisewerk und Diagnosen neuer Coleopteren und Lepidopte-

ren aus Mossambique.

kluo. Diagnosen neuer Coleopteren aus Mossambique.

November,

enke. Ueber maclear's Auffindung der Cometen von kurzer Umlaufszeit.

Ueber die HANSEis'sche Form der Störungsrechnungen.

Widerlegung eines Vorvvurfs des Ilern arago.
muller. Ueber die von ihm entdeckten Fragmente des Polycystinen.

f. sciiüLZE. Ueber das vorkommen wohlerhaltener Cellulose in Braun-
kohle und Steinkohle.

dieterici. Ueber die Fortschritte der Industrie und die Vcrmehrung
des Wohlstandes unter den Völkern.

schott. Ueber zwei Ungarische Dichtungen aus iilterer Zeit.

dove. Ueber die von ihm gegebene Erklarung des Glanzes.

luther. Ueber eine Lichtveründerung an dem Stern T piscium.

schott. Ueber einige Benennungon des Himmels \a der Altaischcn

Sprachenklasse.

haupt. Ueber iiuschke's Erklarung der Inschrift eines im Museum zu

Arolsen befindlichen Steins.

December.

g. rosé. Ueber den Schaumkalk als Pseudomorphose von Aragonit.

CA8PARY. Ueber Warme-cntwicklung in der Bliithe der Victoria regia.

kikdkl. Kegierungsgeschichte der Nürnberger Burggrafen.

helmiioltz und esselbacu. Ueber die Messung der Wellenlagen des

ultravioletten Lichtcs.

i:ii renberg. Ueber der rothweinartigen Regen vom 14 und 20 Novem-
ber 1855 im Canton Zürich.

Ueber dasFortrücken des Supplementes zur Mikrogeoligie

und das Mikroskopische Leben in den sudlichen Staaten Nordamerikas.

lepsiüs. Ueber die fortschreitende Verbreitung des allgemeine linguis-

tischen Alphabets.

ZWITSERLAND.
c. nicati. Notice sur Ie Desséchement da lac de Ilarlem
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De merkwaardige ontdekkingen, in de laatste jaren ge-

daan omtrent de wijzen, waarop organische stoften van

eene basische Yiatuur kunstmatig kunnen verkregen wor-

den, hebben aangaande de constitutie der in het organi-

sche rijk voorkomende alcaloïden eene eigene beschouwing

in het leven geroepen, die vooral daarom merkwaardig is,

omdat zij, indien de zich uitbreidende wetenschap haar

blijft bevestigen, belooft den weg aan te zullen wijzen,

om tot de kunstmatige vervaardiging dier producten van

het leven te geraken. De tegenwoordige mededeeling bevat

eene nieuwe bijdrage daartoe, die, hoewel van geringe be-

teekenis op zich zelve, welligt als uitbreiding en beves-

tiging van hetgeen door anderen in dezen is gedaan, niet

geheel van belang ontbloot is.

Alvorens echter daartoe over te gaan, zij het mij ver-

gund, in zoo weinig woorden mogelijk, de rigting aan te

wijzen, welke de leer der alcaloïden tegenwoordig meer en

meer neemt, en daarmede het standpunt aan te geven,

waaruit dit onderzoek behoort beschouwd te worden.

Het is wel bekend, dat bij het zamentreden van am-

monia met de zoogenaamde zamengestelde aethers amiden

ontstaan, zoowel wanneer men dit alcali in aanraking
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brengt met de verbindingen van de oxyden der alcohol-

radicalen met zuurstofzuren, als wanneer men de verbin-

dingen der alcoholradicalen zelve met de halogenen aan

zijnen invloed onderwerpt. In beide déze gevallen echter

is zoowel de aard van het product der reactie, als de

wijze, waarop zij tot stand komt, geheel verschillend. In

het eerste wordt 1 aeq. hydrog. van de ammonia tot wa-

ter geoxydeerd door 1 aeq. zuurstof van het zuur, dat

met het aethyloxyde verbonden was, en treedt, met het

uitgescheiden aethyloxyde tot alcohol vereenigd, buiten

de verbinding. Het overgebleven amide (NH 2
) blijft met

het gedesoxydeerde zuur verbonden en vormt daarmede

of een indifferent ligchaam of een zuur. Zoo ontstaat b. v-

uit oxalaether C 2 3
, C 4 H 5 met NH 3 in aanraking

Cm c O i en het neutrale oxamide C 2 2
, NH 1

; uit

aetheroxalzuur 2C 2 3
, C 4 H 5 0, HO en NH 3 het oxa-

minzunr C*0 3
, HO + C 2O a

, NH* en eveneens alcohol.

Geheel anders echter is de reactie tusschen ammonia en

de haloïdeverbindingen der alcoholradicalen. Zij komt ge-

heel overeen met de wisselwerking, die er tusschen ammonia

en sommige chloormetalen, b. v. sublimaat, plaats grijpt,

wanneer zij met elkander in aanraking worden gebragt.

Gelijk toch in het laatstgenoemde voorbeeld het chloor

van het sublimaat met 1 aeq. hydr. van de ammonia zout-

zuur vormt, terwijl het overblijvende amide met het kwik

in verbinding treedt, zoo doet ook de inwerking van

ammoniak op de haloïdeverbindingen der alcoholradicalen

verbindingen van deze laatste met de groep amide ontstaan,

of liever: 1 aeq. hydr. ruimt zijne plaats in voor 1 aeq.

van het alcoholradicaal ; er heeft werkelijke substitutie

/Il /H
plaat*, bijv. Cl C 4H 5 en N H vormen Cl H en N H

'il lc*H 5

en zoo voor elk ander alcoholradicaal.



( 62 )

Deze gesubstitueerde ammoniakverbindingen dragen een

geheel ander scheikundig karakter dan de straks aange-

duide producten der inwerking van ammonia op zamen-

gestelde aethers, die zuurstofzuren bevatten. Het zijn ba-

sische ligchamen, waarin echter het vermogen om zouten te

vormen, even als bij de ammonia, zich slechts kan open-

baren bij aanwezigheid van water. Hunne zuurstofzouten

bevatten, even als de ammoniakzouten, steeds minstens één

aeq. water, dat essentieel tot hunne constitutie behoort,

en terwijl zij zich met waterstofzuren onmiddellijk tot

zouten kunnen vereenigen, wordt hier niet, zooals bij de

overige bases plaats grijpt, 1 aeq. water gevormd en uit-

gescheiden. Het chemisch karakter der moederstoffe, waar-

uit zij ontstaan zijn, is derhalve bij deze ligchamen on-

veranderd bewaard en door de substitutie niet opgeheven.

Zoo naauw is het verband, dat die stoffen ook in hare

physische eigenschappen met de ammonia eene in het

oog vallende overeenkomst aanbieden : allen zijn, zoo niet

bij gewone temperatuur gasvormig, toch gemakkelijk vlug-

tig, in water zeer ligt oplosbaar en daaraan eene sterk

alcalische reactie mededeelend; haar reuk is prikkelend

en herinnert aan dien van ammonia, ja, is bij sommigen

zoo overeenkomstig met dezen, dat zij door het reukor-

gaan niet van ammonia onderscheiden kunnen worden.

Het is merkwaardig, dat deze bases door eene vernieuwde

behandeling met de haloïde-verbinding van een alcoholra-

dicaal een tweede, ja zelfs het derde aequiv. hydrogen. —
tot de oorspronkelijke groep NH 3 behoorende — tegen

een hydrog. carbonat. kunnen uitwisselen, en daarbij nieuwe

stoffen opleveren, die, wat de hoofdzaak aangaat, het ka-

rakter der ammonia blijven dragen. Van het groot aantal

nieuwe stoffen, dat daardoor aan de scheikunde geschonken

is, zal men zich eene voorstelling kunnen maken, indien

men bedenkt, dat niet slechts alle alcoholradicalen de
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plaats van 1, 2 of 8 aeq. hydrog. in de ammonia kunnen

vervangen, maar dat in een zelfde ligchaam 2 of 3 ver-

schillende alcoholradicalen kunnen worden opgenomen.

Alzoo, indien wij door X, Y, Z, verschillende alcoholradi-

calen voorstellen, kunnen wij de volgende ligchamcn ver-

krijgen:

liet aantal der kunstmatig gevormde bases klimt reeds,

indien men zich slechts tot 3 alcoholradicalen bepaalt, tot:

6. 5.4.*

-*- = 20. Allen deelen zij het chemische en in het al-
1. Z. o.

gemeen het physische karakter der ammonia, maar als regel

mag meYi aannemen, dat naarmate het aantal koolstof- en

waterstof-aequivalenten stijgt, ook hare vlugtigheid ver-

mindert.

Maar hiermede is de reeks der mogelijke substitutiën nog

niet gesloten. Wanneer ammonia of een harer substituten

zich met water of met een zuur, om het even een zuur-

stof- of een waterstofzunr, verbindt, gaat zij van den typus

NH 3 tot den typus NH 4 over, en verbindt zich onder

den vorm van oxyde met zuurstofzuren of als zoodanig met

de halogenen tot gewone zouten. In elk geval treedt dus

tot de bestaande groep een nieuw aequivalent hydrogenium.

NH 3 wordt N!!<>-"{ o.

en evenzoo bij de gesubstitueerde ammonia

N (X wordt NfX l en N [ X
Y O Y
z

)

u
\ z

II l II

Y Y o )
Y

z iz ° { z



( 64
)

indien wij wederom door X, Y, Z, een alcoholradicaal, door

Cl een willekeurig halogeen aanduiden.

Bij deze laatste verbindingen kan nu de vraag worden

opgeworpen: neemt dit nieuw toegetreden hydrogenium eene

dergelijke stelling in als de 3 hydr. aequivalenten der am-

monia, die door X, Y, Z zijn vervangen? De proef leert, dat

dit werkelijk het geval is, met andere woorden: dat de

reeds gesubstitueerde ammonia, door verbinding met H O
of met zuren tot den typus NH 4 overgegaan, bij ver-

nieuwde behandeling met chloor (brom. of jod.) verbindin-

gen der alcoholradicalen, ook dit laatste hydrogenium tegen

een hydrog. carbonatum uitwisselt en men alzoo daarbij

nieuwe zouten verkrijgt, die de volkomene analoga zijn der

ammonium-oxydezouten en onder deze algemeene formule

kunnen worden gebragt.

NX(
Y ] (W een alcoholradicaal = X, Y, of Z, of daar-

Z j
' van verschillend, Cl een halogeen.)

w\

Tiet is thans de vraag, of deze nieuwe, tot den typus

NH 4 behoorende stoffen zich chemisch gedragen als de

verbindingen van het hypothetische metaal ammonium. De

ervaring heeft hier een hoogst opmerkenswaardig verschil

doen kennen.

Men weet, dat uit de ammoniumzouten het oxyde NH 4

niet als zoodanig kan worden geïsoleerd, omdat het, zoo-

dra het vrijgesteld is, onmiddellijk in NH 3 en HO vervalt.

Uit de zouten echter van den typus NH 4
, waarin al het

hydrog. door hydrogenia carbonata is vervangen, kan men

de vrije basis afzonderen, zonder dat zij in water en eene

tot den typus NH 3 behoorende stof vervalt. Hoogst

merkwaardig is het nu, dat deze bases in vrijen toestand

alle analogie met de ammonia hebben verloren, en daaren-
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tegen eene tot in de kleinst bijzondcrin den (uitgenomen

natuurlijk de zamcnstelling) gaande ovm cukomst niet de

potasch vertoonen. liet zijn niet-vlugtige ligcliamt n, vaste,

dikwijls kristallijne stoffen, die gretig water en koolzuur

uit de lucht aantrekken, in water en alcohol gemakkelijk

oplosbaar zijn en eene vloeistof vormen, die in gecon-

centreerden staat even bijtend werkt als potaschsolulie.

Metaalbases worden door haar nedergeslagen, aluinaarde

en zinkoxyde weder opgelost, ammonia reeds in de gewone

temperatuur uitgedreven. Vetten worden door haar verzeept,

kortom; in al hare reactiën vertoonen zij geheel het karakter

van potasch en vereenigen zich even als deze met zuren

tot zouten en dubbelzouten, die meestal goed kristallis» n r-

baar zijn. Ja zelfs vormen de sulfaten van sommigen met

zwavelzure aluinaarde dubbelzouten, die al de physische hoe-

danigheden van potasch- of amnioniumoxydealuin bezitten.

De groote ontwikkeling, die de scheikunde der kunst-

matige organische bases, van de ammonia afgeleid, in dm
laatsten tijd verkregen heeft, en de algemeene wetten van

transformatie en substitutie, die men op (Jit gebied heeft

ontdekt, zijn van zeer merkbaren invloed geweest op de

studie der natuurlijk voorkomende alcaloïden. Immers de

in het oog loopende analogie, die deze groote en belang-

rijke klasse van organische producten met de ammonia

vertoont, heeft reeds den vader onzer nieuwere wetenschap,

berzéliüs, deze ligchamen doen beschouwen als gepaarde

ammoniakverbindingen, wier basisch vermogen alleen van

de daarin als zoodanig bevatte ammonia afhankelijk was,

en de latere theoriën over de constitutie der alcaloïden

1 itbben allen ditzelfde uitgangspunt gemeen. Zoo beschouwde

i.ikhig het amide NH1 als een radicaal, dat nut waterstof

een basisch ligchaam geeft, zooals de halogenen daarmede (met

de waterstof; zuren vormen en nam dit in de alcaloïden als

TOS!* BI MEDED. APD. NATÜURK. DEEL V. 5
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praeëxisterend aan. Maar deze, zoowel als alle andere theoriën,

missen elk daadzakelijk bewijs en zijn volstrekt niet op

alle bekende alcaloïden en kunstmatige organische bases

toepasselijk. Doch zonder ons in eene nadere kritiek daar-

van te begeven, willen wij liever onderzoeken, in hoeverre

het vraagstuk naar de constitutie dezer stoffen door de

bovengenoemde substitutieverschijnselen een stap nader tot

zijne oplossing kan worden gebragt.

Wanneer wij hier het woord constitutie nederschrijven,

dan wenschen wij dat niet in dien absoluten zin opgevat

te zien, alsof wij bedoelden, de wijze toe te lichten, waarop

de enkelvoudige ligchamen eene zamengestelde stof opbou-

wen, of het verband tusschen compositie en eigenschappen

aan te wijzen ; noch ook— in den zin van gerhardt— de

zamenstelling der ligchamen op zoodanig eene wijze voor

te stellen, dat zij een aanschouwelijk beeld geeft van al

de wijzen, waarop zij kunnen ontleed en getransformeerd

worden. Het eerste mag wel voor altijd, het laatste voor

eenige eeuwen onmogelijk heeten. Het woord constitutie duidt

voor ons, even als het woord element, stechts een relatief be-

grip aan. In het wezen der stof zullen wij nooit doordrin-

gen, maar op eiken trap onzer kennis van de wetten van

transformatie en ontleding kunnen wij de zamenstelling

der stoffen onder een rationelen vorm brengen, die zooveel

mogelijk de uitdrukking is van hetgeen wij tot nog toe

weten van de wijze, waarop de elementen daarin zijn ge-

groepeerd, hoe zij bij ontleding zich in eenvoudiger groepen

splitsen of zekere bestanddeelen tegen andere uitwisselen.

Zoo doende is de constitutie tot een zuiver empirisch be-

grip teruggebragt, dat van groote practische waarde is,

omdat het niet alleen den tegenwoordigen staat onzer ken-

nis zoo na mogelijk uitdrukt, maar ook den weg tot de

kunstmatige vervaardiging der betreffende stoffen aangeeft.

Doch keeren wij tot de alcaloïden terug. Het is zeker,
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dat allen zich met waterstoizurcn onmiddellijk en zonder

afscheiding van water verbinden en met zuurstofzuren zouten

vormen, die behalve het kristalwater altijd 1 aeq. constitu-

tiewater bevatten. In dit opzigt staan zij derhalve met de

ammonia volkomen gelijk. Allen bevatten daarenboven min-

stens 1 aeq. stikstof, en men zou derhalve allen kunnen voor-

stellen als ammonia, waarvan 1, 2 of 3 aeq. hydrogenium door

zekere andere zamengestelde groepen zijn vervangen, terwijl

door die substitutie het scheikundig karakter als basisch lig-

chaam geene wijziging heeft ondergaan. Met andere woorden,

de zamenstelling van alle alcaloïden kan onder dezen alge-

meenen vorm worden gebragt: N< Y, wanneer zij in vrijen

'z

!X IX
Y ! Y
„ Cl. Of N ( n O. SO*.

H H
X. Y. Z. zijn minstens binair zamengestelde groepen ; maar

de plaats van een of twee hunner kan ook nog door het

oorspronkelijke hydrogenium der ammonia zijn vervuld. Van

de natuur dier groepen X. Y. Z. hangen de individuele

hoedanigheden der basis en de verschilpunten, die zij met

de ammonia aanbiedt, af. Hoe eenvoudiger die groepen zijn,

en hoe geringer het aantal aequivalenten is, waaruit zij zijn

zamengesteld, des te geringer is dat verschil, zooals ons

de volgende voorbeelden doen zien

:

(
H

Methylamin NjH is een naar ammonia riekend

\ C H dat bij 8° zich tot eene vloeistof

verdigt.

(

H
Attliylamin N<H heeft reeds een hooger kookpunt : 18°.

(C*H 5

5«
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f
H

Diaethylamin NiC 4H 5 kookt bij 57°.

iC 4H 5

f
H

Butylamin N|H kookt bij 79°.

lC8H 9

Amvlamin NJH kookt bij 95°.

enz. enz.

r
H

Aniline of Phenylamin NJH kookt bij 182°.

lC 12H 5

Methyfphenylamin . . . NIC 2 H 3 kookt bij 192°.

(C 12H 5

F
Aethylphenylamin . . . N<C 4 H 5 kookt bij 204°.

lC 12H 5

f
C* H 5

Diaethylphenylamin-. . n|c 4 H 5 kookt bij 213°.

(C 12H 5

Diamylphenylamin. . .. NJC^H 11 kookt bij 275—280".

In de aniline en 'hare afgeleide stoffen is reeds een ra-

dicaal C 1 2H 5 voorhanden, dat niet meer de algemeene for-

mule der alcoliolradicalen CnHn + 1
bezit. Ook staan deze

stoffen, wat hare eigenschappen aangaat, reeds op een aan-

zienlijken afstand van de ammonia. Even zoo is het met

de vlugtige zuurstofvrije bases Nicotine C 10H7N en de

Coniïne C 1GH 15N (gerhardt,). Yan deze weet men, dat

zij nitrilbases zijn, d. i. dat men zich haar kan voorstellen

als ammonia, waarin alle drie de aeq. hydrogenium door

hydrog. carbon, zijn gesubstitueerd. Hoe men tot deze
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mifl geraakt, zal straks nader Wijken. "Welke echtfel

groepen zijn, is geheel onbekend en moet aan later onder-

zoek worden overgelaten. Alleen is het zeker, dat zij niet,

all hans niet allen, alcoholradicalen zijn.

(iaat men nu van deze vlugtige zuurstofvrije bases, die

m menig opzigt nog met de ammonia verwant zijn, over

tot de beschouwing der zuurstof houdende bases, wier phy-

sische hoedanigheden hen verre van de ammonia verwij-

deren, dan valt het aanstonds in het oog, dat, wanneer men

hi« t hetzelfde systeem wil doorvoeren, de groepen, die in

de plaats van het hydrogenium der ammonia getreden zijn,

reeds zeer gecompliceerd zijn. De zuurstof, en, wanneer er

meer dan één aeq. stikstof in wordt gevonden, ook deze,

behooren in de substituerende groepen. Dubbelaeq. am-

monia kunnen hier niet aangenomen worden, want de ver-

zadigingscapaciteit der alcaioïden hangt niet van het stik-

stofgehalte af. Alzoo zoude b. v. de brucine C 46H 26N 2 8

(naar de overeenstemmende analysen van liebig, regnault,

!.ii [.ing, will en varrentrap en anderen) moeten worden

voorgesteld onder den vorm van N (C 46H 26N0 8
J.

De groep C 4eHl6N0 8 vervult de plaats van de drie

aeij. hydrog. der ammonia, maar, even als bij de auiline

het geval is, kan ook hier nog een deel van het oorspron-

kelijk hydrog. der ammonia aanwezig zijn, of met andere

woorden, de brucine kan eene amid-, imid- of nitrilbasis

(
x

(

x
(
x

zijn : N ] II , N \ Y of N < Y. En zoo met elk ander alcaloïde.

(h* (n lz

Op die wijze kan men zich eene rationele voorstelling

van alle alcaioïden zonder uitzondering maken, die wij nog

eens aldus formuleren:

„Allen zijn ammonia, waarin de oorspronkelijke hydrog.

.uMpiivalenten geheel of gedeeltelijk door andere groepen zijn

ubstitueerd. Naarmate deze groepen gecompliceerder zijn
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en de substitutie vollediger is (er minder oorspronkelijk hydrog.

in het ligchaam is overgebleven), verwijderen zij zich meer

en meer in physische en chemische hoedanigheden van de

ammonia en treedt hunne individualiteit duidelijker te voor-

schijn* Maar altijd blijft zich het hoofdkarakter als schei-

kundig ligchaam gelijk, en vertoont zich in de volkomen

gelijkvormige wijze, waarop NH 3 en alle organische bases

tegenover zuurstofzuren en waterstofzuren zich verhouden."

Deze hypothese is ook daarom van gewigt, omdat zij voor

het vervolg aan het onderzoek van deze ligchamen eene

bepaalde rigting geeft, namelijk het opsporen der gecom-

pliceerde groepen, die in de verschillende alcaloïden de

plaats der hydrog. aeq, van de ammonia vervullen en tevens

de beantwoording der vraag: „hoeveel der 3 hydrog. aeq.

van de ammonia zijn er gesubstitueerd, en hoeveel blijven

er dus nog over, die gesubstitueerd kunnen worden? Deze

laatste vraag kan thans reeds experimenteel worden opge-

lost; de eerste is moeijelijker, schoon uit de ontledingspro-

ducten van enkele der best bestudeerde dezer stoffen eenig.

licht ook voor haar schijnt op te gaan. Het is duidelijk,

dat de beantwoording dezer vraag ons een aanzienlijken

stap nader brengt tot de kunstmatige zamenstelling der

alcaloïden. Gelijk wij thans reeds in staat zijn, alle alco-

holradicalen en zelfs (naar een onlangs bekend gemaakt

onderzoek van natanson te Warschau)' aldehydradicalen in

ammonia te substitueren, zoo zal het ons ongetwijfeld

eenmaal gelukken, het hydrog. geheel of gedeeltelijk door

meer gecompliceerde groepen van bekende zamenstelling te

vervangen.

Doch zonder ons te verdiepen in de belangrijke gevolg-

trekkingen, die hieruit kunnen worden gemaakt, willen wij

ons thans wenden tot de meer practische vraag: op welke

wijze te bepalen is, of een alcaloïd tot de nitril-, imid-,

of amidbases behoort, of er géén, één, of twee der oor-
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-|)ionkclijkc hydrog. aequivalenteii nog in aanwezig zijn.

Hierboven is opgemerkt, dat alle basische ligchamen van

deu typus N1I 3 zoolang zij nog oorspronkelijk, d. i. niet

gesubstitueerd hydrogenium bevatten, bij behandeling met

jod (of brom-) aethyl- meth\l- enz. nieuwe gesubstitueerde

bases geven, wier physisch karakter weinig van dat van de

oorspronkelijke basis afwijkt. Is echter al het hydrog. ge-

substitueerd, dan gaat bij vernieuwde behandeling metjod-

aethyl de basis van den typus NH* in een van den

typus NII 4 over, die in vrijen staat geheel van het oor-

spronkelijke ligchaam verschilt en geheel de physische en

chemische eigenschappen van potasch vertoont.

De behandeling met jodaethyl is dus het middel van

onderzoek, waarop de scheikundige hier onmiddellijk wordt

gewezen. Werkelijk zijn ook reeds onderscheidene alcaloï-

den aan dit onderzoek onderworpen, en in het begin van

het voorleden jaar heb ik ook een dergelijk onderzoek aan-

vaard. Ik koos daartoe de brucine, om redenen straks na-

der te noemen. Zie hier de bijzonderheden van dit on-

derzoek.

Wanneer brucine in warmen alcohol van 90 pCt. wordt

opgelost en men bij de bekoelde, helder gefiltreerde vloei-

stof eene alcoholische oplossing van versch bereid jodae-

thyl voegt, dan beginnen zich na eenige uren of dagen,

kleine, een weinig geel gekleurde, kristallen af te zetten,

wier hoeveelheid langzaam vermeerdert. Door wassching met

alcohol zoowel van brucine als van jodaethyl bevrijd, kun-

nen zij door herhaalde kristallisatie uit kokenden alcohol ge-

makkelijk volkomen kleurloos en zuiver verkregen worden. Zij

zijn hoogst bitter van smaak, in water en aether bijna niet,

'm :dcohol, ook bij de kookhitte, weinig oplosbaar. Deze

oplossing met zilvcrsolutie gemengd, geeft een geel neder-

van jodzilver, terwijl de drooge stof, in een glazen

buisje verhit, onder verspreiding van jodiumdampen en
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van empyreumatische producten ontleed wordt, eene kool-

achterlatende, die aan de lucht zonder overschot verbrandt.

Deze kristallen zijn eene verbinding van acid. hydrojod.

met eene nieuwe basis, die wij met den naam van aethyl-

brucine willen aanduiden. Zij bevatten chemisch gebonden

water; na op 100° gedroogd te zijn, verloren 1,126 gr. stof,

in eenen droogen luchtstroom bij 140° 0,0186 water =
1.65 pCt. en werden daarbij een weinig geelachtig gekleurd.

Ten einde haar gehalte aan jodium te bepalen, werd

eene hoeveelheid stof afgewogen en met eene alcoholische

solutie van chloorpalladium zoolang verwarmd totdat er

eene volledige ontleding had plaats gehad, het gevormde

jodpalladium nog warm door filtratie afgescheiden, gegloeid

en afgewogen. Laat men de vloeistof bekoelen, dan zetten

zich kristallen af, waarschijnlijk van een dubbelzout, die

moeijelijk door wassching weder te verwijderen zijn. 0,1763

op 140° gedroogde stof gaven 0,0166 palladium = 23,6 pCt.

jodium; 0,3319 gaven 0,0313 pallad. = 23,7 pCt. jodium.

De elementairanalyse is met de op 100° gedroogde sto*

in het werk gesteld, daar het te vreezen was, dat de ligte

verkleuring, die zij bij verdere drooging onderging, van eenigen

invloed op hare resultaten mogt zijn. De bepaling van

koolstof en waterstof geschiedde met koperoxyde en chloras

potassae, terwijl echter de voorzorg werd gebruikt, om bij

het overvoeren van zuurstof, het voorin de buis geplaatste

koper zoo koud mogelijk te houden ten einde al het jo-

dium daarop te condenseren.

De bepaling van de stikstof geschiedde naar de wijze

van will en varrentrap ; de uitkomsten waren als volgt

:

0,2904 stof gaven 0,5678 CO 2 en

0,1534 HO
0,4750 stof gaven 0,9287 CO' en

0,2552 HO
0,4095 stof gaven 0,1350 platina,
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De«e gegevens leiden tot de volgende fonnnle:

C50H 31N*O» ld + HO.

berekend. gevonden.

C 50 53,6 53^T 53,3

H 51 5,6 5,9 5,9

N J 5,0 4,7

O»

ld 22,7 23,6 23,7 *>

110 1,6 1,65

De aethylbrucine zelve is in water oplosbaar en daarom

wordt de oplossing harer jodverbinding niet door potasch

ncdergeslagen. Maar voegt men bij deze, versch nederge-

slagen zilveroxyde, dan wordt er onmiddellijk jodzilver ge-

vormd, terwijl de aethylbrucine in de vloeistof terugblijft.

Ik heb de basis zelve niet in vasten vorm kunnen verkrij-

gen, daar hare oplossing bij verdamping eene donkere kleur

aanneemt, en moest derhalve de analyse dezer stof in vrijen

staat opgeven.

Hare oplossing vertoont al de karakters eener zeer sterke

basis. Zij kleurt rood lakmoespapier sterk en blijvend blaauw,

slaat ijzeroxyde, aluinaarde en zinkoxyde uit de oplossingen

hunner zouten neder, en lost de beide laatsten weder op.

Uit ammoniakzouten drijft zij reeds bij gewone tempera-

tuur NIP uit en slaat, wanneer zij eenigen tijd aan de

lucht gestaan heeft, uit eene chloorcalcium-oplossing car-

bonas calcis neder.

Zuren worden door haar volkomen geneutraliseerd, doch

het is mij tot nog toe niet mogen gelukken, eene genoeg-

zame hoeveelheid van een der zouten in gekristalliseerden

•) Dit is het jodiumgehalto van de watervrijo stof. Brengt, men

het water in rekening, dan worden deze cijfers 23,2 en 23,3. De

jodiumbepaling is te hoog uitgevallen, omdat de stof bij 140° ge-

droogd was, bij welke temperatuur rij reeds een weinig ontleed wordt,

zonder nog jodium te verliezen.
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vorm te verkrijgen, zoodat er eene analyse mede in het

werk kon worden gesteld. Het sulfaat, nitraat en de zout-

zure verbinding kunnen echter in kristallen worden ver-

kregen. De oplossingen dezer zouten worden bij verdam-

ping aan de lucht spoedig gekleurd en zij deelen allen

de eigenschap der brucine, van door salpeterzuur rood

gekleurd te worden.

De oplossing der zoutzure verbinding geeft met chloor-

platina een nederslag van een dubbelzout, dat in warm

water genoegzaam oplosbaar is om daaruit omgekristalliseerd

te worden. Dit dubbelzout gaf mij van twee verschillende

bereidingen op:

0,1720 stof 0,026& platina = 15,23 pCt.

0,1266 0,0192 = 15,17

de formule Cl 2 Pt, C1HC 50H 30N 2 8,HO vordert 15,2 pCt.

platina.

De medegedeelde resultaten zijn volkomen voldoende, om

deze basis te karakteriseren en over de constitutie der

brucine een zeker licht te doen opgaan.

De aethylbrucine heeft tot zamenstelling C50H 31N 2O 9

en behoort blijkbaar tot den geheel gesubstitueerden typus

NH 4 0. Wij moeten derhalve hare formule schrijven

N (C 50H 3ï
]\TO 8

) O
waarin de groep C 50H 31NO* de rol der 4 aeq. hydrog.

vervult. Zij is ontstaan door behandeling van brucine met

jodaethyl en deze behoort derhalve tot den typus NH 3
,

waarin insgelijks al de hydrog. aeq. door gecompliceerde

groepen zijn gesubstitueerd. Brucine is derhalve:

N(C 48H2eN0 8
)

waarin C 46H 26N0 8 de rol van 3 aeq. hydrog. vervult.

Schrijven wij haar zoodanig als zij in verbinding met zu-

ren is zamengesteld, en daarnevens de ammonia, dan zal

de betrekking tusschen brucine en aethylbrucine duidelijk

worden.



( 75 )

Ammonia xooals zij zich met zuren verbindt:

lirucine zoo als zij zich met zuren verbindt:

Aethvlbrucine

:

N(C* 8H 28N0 8
)|n

C 4H 5
)

U

Chloorammon. Zoutzure brucine Zoutzure aethylbrucine

N H 3

) p ,
N(C 48 H 28 N0 8

) | rl N(C 48 H 28 N0 8
) | p .

IIp* H }

w '

C 4 H 5
J

UI

Het is alzoo hiermede bewezen, dat de groep C 4 8H 28N0 8
,

die in brucine voorkomt, drieledig is, en de opsporing

harer onderdeelen is werkelijk een belangrijk onderzoek,

dat men van de toekomst mag verwachten. Reeds zijn

door andere scheikundigen aangaande de brucine onder-

zoekingen in het werk gesteld, die met het tegenwoor-

dige in een naauw verband staan. Vooral is in dit opzigt

belangrijk liet onderzoek van strecker (Ann. der Chem.

u. Pharm. XCI s. 76) aangaande de ontleding van brucine

met salpeterzuur, en het zijn vooral de uitkomsten daar-

van, die mij tot de thans medegedeelde proeven en be-

schouwingen hebben geleid. Deze scheikundige heeft de

reeds vroeger gemaakte opmerking bevestigd, dat er bij

de behandeling van brucine met salpeterzuur eene aether-

soort geboren wordt, en wel salpeterigzuur methyloxyde.

Hij heeft verder waargenomen, dat daarnevens nog twee

andere stoffen ontstaan, namelijk eene basis kakothelin, en

zuringzuur (dat door de inwerking van het salpeterzuur

gedeeltelijk in koolzuur overgaat).

De brucine wordt daarbij derhalve in drie groepen gesne-

den, eene, bchoorende tot de methylreeks, eene andere,

die onder den invloed van liet salpeterzuur kakothelin doet



( 76 )

ontstaan, en eene derde, die zich onder den vorm van zuring-

znur afscheidt. Geen ander ligchaam ontstaat daarbij. Deze

drie groepen bevatten allen koolstof, de tweede ook stik-

stof. Dat deze drie groepen nu dezelfde zijn, welke wij- als

de remplacanten van hydrog. meenen te moeten aannemen,

mag als waarschijnlijk worden aangenomen. Wat hiervan

zij of niet zij, moet de toekomst leeren.



OVEU DE STREK KTNO

VAN

EENIGE ALGEMEENE BEGINSELEN IN DE NATUURKUNDE,

VOORNAMELIJK OVER DIT:

•

UK \TOMK\, ZOOWEL DR HETEROGENE ALS DE HOMO-

GENE, SLINGKItKN TKGENOVER ELKANDER OM El .V

EVENWIGTSTOESTAND.

DOOR

C. n. D. iU IS BMIéltOT.

Meer en meer begint men in de natuurkunde op te

klimmen tot algemeene waarheden, beginselen, bij wier licht

en met wier hulp men andere feiten beter leert verklaren

en hare geheimenissen doorgronden -, liever nog zeggen wij,

dat men van langzamerhand hoogere beginselen aanneemt,

meer omvattende.

Zoo is het een leerrijk beginsel, door de algemeene waar-

neming op alle wijzen bevestigd, dat de stof inert is. Het

woord is juist niet gelukkig gekozen, want er is gcene stof

zonder werking, zonder kracht. Noemen wij al stof het

substraat der kracht, zoo kan dat substraat toch niet zon-

der zijne werking gedacht worden, evenmin als gene zon-

der dit. Zij is zeer aotief de stof, niet traag, altijd werk-

zaam; maar zij is het altijd op dezelfde wijze ; zij kan niet

in dezelfde omstandigheden nu eens zoo, dan eens anders

handelen ; zij heeft geen wil, dien wij pas aan de dieren toe-

sehrijven, althans aan den mensch.

Dit gewigtig beginsel stond lang alleen. Na newton
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zijn vele tientallen van jaren voorbijgegaan eer dit beginsel

meer algemeen erkend werd, en gedurende welke het beter

en beter verstaan is. Voor zoover de toepassing op de

bewegingen der hemelligchamen aanging, kwam men nu al

spoedig tot een tweede beginsel, dat op het eerste steunt:

dat namelijk de som der levendige krachten in het plane-

tensysteem aanwezig, voor eene zelfde betrekkelijke plaat-

sing dier hemelligchamen dezelfde is.

Naarmate dit duidelijker * en duidelijker werd, kwamen

in andere vormen door de wiskundige analyse daaruit te

voorschijn het onveranderlijke vlak, de betrekkingen tus-

schen de hellingen van de loopbanen op dat vlak en tus-

schen de excentriciteiten, en na ampère en poisson was er

wel niemand meer, die niet, op grond van dit beginsel der

levendige krachten, met volle overtuiging de onmogelijk-

heid leerde van een perpetuum mobile, dat is de onmoge-

lijkheid, om, door welke werktuigen ook, meer kracht uit

te oefenen dan aangewend werd. Er behoorde nog duide-

lijker inzigt in de moleculaire krachten toe, eer men ook

het omgekeerde met meer zekerheid predikte : namelijk, dat

het even onmogelijk is, om, door welke werktuigen ook,

kracht te doen verloren gaan. Het was toch immers ook

nog slechts voor astronomen alleen eene waarheid, dat geene

stof verloren ging. Lavoisiee met zijne balans gaf aan die

overtuiging eene algemeene uitbreiding en omtrent alle

stof. En toch behoorde er meer toe, want het was geens-

zins een ieder zoo duidelijk, dat stof en kracht onafschei-

delijk te zamen moesten gedacht worden. Grove heeft in

eene zijner jongste voordragten voor de Royal Institution *)

ontwikkeld, hoeveel door naauwkeurige gevolgtrekking uit die

waarheid, dat geene stof of kracht verloren is gegaan zoo-

*) Philos. Mag. and Journ. of Science. IV Series, N°. 72. April

1856.
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dn de oorspronkelijke toestand weer teruggekeerd is, kan.

worden afgeleid. Maar het is nog geheel iets anders, dit

naderhand waarschijnlijk te maken, de mogelijkheid te om-

wikkelen, — en iets anders, het te doen. Het beginsel kwam

pas door die feiten tot ontwikkeling, werd pas door de l>e-

kendmaking van die feiten in het verstand van enkelen

opgenomen, eerder bij den een dan bij den anderen. Slechts

zeldzaam komt men door leeringen tot overtuiging, indien

geene voorbeelden trekken.

Hoe weinigen waren nog voor acht, negen jaren opge-

klommen tot de erkentenis, „dat warmte en licht bewegings-

toestanden zijn;" hoevelen zijn er niet, die zulks nu nog

voor electriciteit en magnetismus ontkennen, althans niet

toelaten. Wat echter toen nog verschoonlijk was, is nu

onvergeeflijk, en te regt kan dus grove er nu op wijzen,

dat men met de tegenwoordige overtuiging zooveel ver-

schijnselen uit het beginsel van de bewaring der kracht

had kunnen afleiden. Het zij eene aansporing voor het

vervolg, om niet altijd slechts af te wachten tot dat ge-

deeltelijk toevallige proeven het komen bevestigen; maar

om eerder een uitgesproken beginsel, een uitspraak van een

denkenden geest, als leiddraad te volgen bij zijne onder-

zoekingen, die, als het waarheid bevat, hoogst belang-

rijk zullen zijn, en, als het niet waar is, dit spoedig

zullen aantoonen, maar tevens eene stellige waarheid er voor

zullen in de plaats geven. Ook het laatstgenoemde beginsel

bewijst dit. Zoodra het lichtend en warm zijn, het electrisch en

magnetisch zijn der ligchamen, als bewegingstoestanden der

kleinste deelen worden aangenomen, is de gevolgtrekking

noodwendig, die wij vroeger maakten: „Het is alleen nog

„noodig op te helderen, op welke wijze het plaats vindt;

,,maar dat elke verloren kracht in deze, in chemische wer-

„king, of in nog andere tot heden onbekende werkingen

„moei kunnen teruggevonden worden, is ontwijfelbaar*
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„Waar zij in elkander worden overgevoerd, zal dit naar

„bepaalde wetten en hoeveelheden gedaan worden; men

„zal aequivalenten hebben van toestanden, gelijk men

„aequivalenten heeft van scheikundige elementen" *). Tot

die overtuiging, zoo zeggen wij in navolging van grove,

had men spoediger kunnen geraken, indien men dadelijk

het beginsel als grondslag had aangenomen. Gaan wij

echter den voortgang van de ontwikkeling der wetenschap

na, zoo blijkt het, dat joule, thomson en anderen eer

den omgekeerden weg gegaan zijn dan dien, welken wij op

het voetspoor van mayer betraden, en dat zij, na aequiva-

lenten te hebben gevonden, ook besloten hebben dat warmte,

licht enz. bewegingstoestanden zijn. Het schaadt der we-

tenschap volstrekt niet, welk beginsel het eerst gevonden

zij; want die beginselen zijn zoo ineengeweven, dat ieder

voor zich, mits in alle gevolgtrekkingen volkomen vastge-

houden, tot alle waarheden leiden kan, en dat verschillende

beginselen elkander wederkeerig kunnen doen ontdekken,

zoo zij slechts algemeen genoeg opgevat zijn.

„Aan de spits van de pyramide der wetenschap staat ééne

waarheid, en die alleen is genoegzaam voor alles" f).

Er zijn nog twee andere beginsels, die de waarneming

in de natuur ons overal leert, en die in algemeenheid voor

het andere niet onderdoen: het is het beginsel van de on-

veranderlijkheid der atomen, en het beginsel der continuïteit.

Het zijn weder andere, meer of min ontwikkelde vormen

van de vroeger genoemde.

Het eerste hebben wij uiteengezet en verdedigd in eene

*) Buys ballot, Redevoering : Het Karakter der Wijsbegeerte uit-

gedrukt in de Wiskunde. 1847.

f) Buys ballot. Toespraak over de noodzakelijkheid van eene

veelzijdige beoefening der Natuurwetenschap. 184C.
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\;tn mi wei kje \ au den Deventerschen llooglecraar

COf in dé Gids, en lul is bijzonder krachtig met de ge-

hecle atomenleer verdedigd in het werk van den scherp-

zinuigen ii:cilm;h, Atomenlehre; het andere is mede ten

grondslag gelegd aan onze beschouwing van de in de na-

tuur werkende krachten *). La place drukte het reeds

uit, dat de wet, volgens welke het eene stofdeeltje op het

andere werkte, door eene functie van den afstand werd

aangegeven, waarvan de eerste term de Newtoniaansche

is, en poisson heeft zich niet daartegen verzet. Meer

uitvoerig is dit voor ruim honderd jaren door boscovich

uitgewerkt, ook belli f) nam het over en heeft, naar mij

voorkomt, zeer overtuigend bewezen, dat de wet der na-

tuurkrachten ontwikkelbaar is volgens de omgekeerde mag-

ten der afstanden. Krachten, die niet ontwikkelbaar zijn

volgens die magten, kunnen wij ons niet denken zonder

discontinuiteit ; want zij moeten gelden voor oneindig

groote afstanden en aan de einden van het onzigtbaar ge -

deelte der schepping overgaan in de wet, dat voor grc
t<t

afstanden de aantrekking omgekeerd evenredig word
c aan

de tweede magten der afstanden.

Zoo heeft het beginsel van continuiteit ons ge noodzaakt
eene ontwikkeling van de tusschen de atoro' jn werkende
krachten aan te nemen volgens de omgekeey

i(]e maften der

afstanden. Maar dit beginsel der continuïteit wordt beter

verstaan, als men eene andere waarheid j,^ raeer voorbij

ziet, dat namelijk in elk ligchaam ö e verschillende atomen
in evenwigt verkeeren.

Deze waarheid hangt gehee\ te zamen en valt met de
reeds vermelde ineen, dat óe ligchamen uit atomen be-

*) Dissertatie DeSynapluV. e t Prosaphia, Introïtus. 1844, en Schets
eener Physiologie van h^c onbewerk tuigde rijk der natuur 1849.

f) Belli. liinessioni sulla lege dell' attrazione molecolare, Milano
1833.

Vi:iML. KN MEDBD. AFD. NATUÜRK. DEEL V. 6
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staan, die op veel grootere afstanden van elkander gelegen

zijn, dan waartoe zij zich, om zoo te zeggen, stoffelijk uit-

strekken. Het is dan niet meer het rusten der atomen

op elkander, zooals een hoop steenen op elkander ligt, en

waarbij men een bovensten weg kan nemen zonder dat de

anderen zich dien ten gevolge verplaatsen ; want ook dat

zich, al is het dan onmerkbaar, verplaatsen komt voor-

namelijk daar van daan, dat de onderlinge drukking der

steendeeltjes nu verminderd wordt en dus deze atomen

zich iets verder van elkander af in evenwigt gaan stellen,

gelijk dan ook werkelijk door een te groot gewigt van

steenen de onderste vermorseld zouden worden. In dit

voorbeeld is de kracht, die van buiten komt, de zwaarte-

kracht, verre overwegend.

Naauwelijks zal nu iemand meer ontkennen, dat een

ligchaam niet meer als zoodanig bestaan kan, maar dat

.het grooter of kleiner zou moeten worden of in vorm zou

ir/oeten veranderen, indien niet de deeltjes van de stof,

va
-

3i
"uit het zamengesleld is, met elkander in evenwigt

waren * en ^aar ^e ligchamen in verschillende toestanden

en met verschillende digtheden in evenwigt zijn, zoo zal

de continue ^ van ^e werkende krachten die verschillende

evenwio-ts-toe.^ ar, den moeten verbinden. Men zal moeten

ophouden zulk,* scherpe grenslijnen te trekken tusschen

den toestand als vast ligchaam, of als vloeistof of als gaz,

waarin over het al f'»°meen e^ e st°f ^ an verkeeren. In alle

drie de gevallen is de sM « evenwigt; het zijn drie even-

wigts-standen bij verschalende atom-afstanden plaats grij-

pende, maar door een zeilde wet beheerscht. — Ter be-

korting noemen wij evenwigts- -stand het zoo geplaatst zijn

der atomen, dat zij in evenwigt -/rijn; den afstand, dien een

paar atomen dan onderling hebben, jnoemen wij evenwigts-

afstand. Zij kunnen dan nog in rust (hetgeen wel nooit

voor zal komen), of meer of min in beweging zijn
:
de
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betrekkelijke afstanden worden dan beurtelings grooter en

kleiner; zij worden dan gezegd slingeringen daarom te

volbrengen, van wier amplitude en aard de sterkte en aard

der bevvegingstoestanden, warmte, licht, enz. afhangen.

Elk dezer evenwigts-standen heeft iets eigenaardigs. Zij

zijn alle drie zonder eenige kracht van buiten bestaanbaar,

maar de eerste en de derde hebben veel meer stand v

tigheid. De eerste, de vaste toestand, met den eersten

evenwigts-stand overeenkomende, bestaat dan ook op onze

aarde zonder weerstand van buiten. Voor de tweede en

derde moet in de omstandigheden, waarin die geplaatst

zijn op onze aarde, die zulk eene sterke trekkende kracht

op elk deel uitoefent, van buiten een weerstand aangebragt

worden aan vijf zijden (als wij drie paren op elkander

loodregte rigtingen beschouwen) om een gewenschten vorm

te bewaren, en nog van de zesde zijde om eene gewenschte

digtheid te voorschijn te roepen.

Het is noodzakelijk dat de termen zoodanig zijn, dat

de evenwigts-afstanden afwisselend stabiel en labiel even-

wigt geven. In den vasten toestand is de stabiele even-

wigts-afstand op vrij grooten afstand van de beide aan-

grenzende labiele: in den vloeibaren is de verdere labiele,

in den gazvorm de digtere labiele zeer nabij aan den sta-

bielen.

De ligchamen hebben nog in den eersten toestand ver-

schillende digtheden, naarmate zij anders behandeld zijn,

gegloeid, gehamerd, gekristalliseerd. De laatste toestand is

de natuurlijke, dan zijn zij het digtst, en dan is liet in

vollen zin waar, dat elk deeltje tegenover de omringende

in evenwigt is. Men kan nu misschien de verschillende

digtheden, die zij op eene zelfde temperatuur kunnen heb-

ben, aan toevalligheden toeschrijven, aan holten, die bij

het onregelmatig op elkander werpen der deeltjes ontstaan

zijn, zonder dat men behoeft aan te nemen, dat werkelijk

6*
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de krachten voor ligchamen in den vasten toestand, bij

meer onderlinge afstanden der deeltjes, in evenwigt zijn.

Moet men meer evenwigts-afstanden voor den vasten

toestand aannemen, welnu dan is men gedrongen den vorm,

waarin de krachten werken, zoodanig aan te nemen, dat

hare algebraïsche som in meer gevallen nul wordt, (en de

(illotropische toestanden schijnen er ons toe te brengen);

behoeft het niet, des te eenvoudiger zal de vorm kunnen

wezen, waarin zich de krachten uiten.

Wij betwijfelen echter of het den wiskundigen zal ge-

lukken, zooals vele Engelsche schrijvers dit trachten, om

alleen uit den Newtonschen term die verschillende even-

wigts-afstanden te verklaren ; vooral, als men in het oog

houdt, dat ook de vloeibare en gazvormige toestanden

uit dien term zouden moeten verklaard worden. De laatste

toestand is alleen uit afstootende krachten te verklaren,

die niet uit dien term alleen naar ons inzien kunnen wor-

den afgeleid, maar enkel door het aanwezig zijn van an-

dere, in teeken verschillende termen kunnen worden te

voorschijn geroepen. De afstootende kracht tusschen elk

paar deeltjes moet dan bijna wezen in omgekeerde reden

van de afstanden *).

Hun natuurlijke evenwigts-toestand is pas daar, waar

de deeltjes zeer ver van elkander verwijderd zijn, zooals

bij de cometen, terwijl pas voor verdere afstanden de

Newtonsche term het overwigt heeft en nu meer en meer

alleen van invloed is.

Het moge moeijelijk zijn in bijzonderheden dit aan te

wijzen, en het is onmogelijk om de constanten van eiken

term, bij het nog ontbreken van genoegzame numerische

*) Wij voeren tlit hier zoo aan, omdat wij in onze schets in $-10

ten dien opzigte een groven misslag begaan hebben, die echter niet

op de algemeenc resultaten van invloed is.
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Hingen, waartoe wij Ie vergeefs opwekten, juist Ban t<;

geven; maar het is toch noodzakelijk, dat men in dien

/in zich de verschillende evenwigts-toestanden der deeltjes

voorstelle. De natuurkunde zou niets meer te vragen heb-

ben, als wij de constanten kenden. Het is dus het eind-

doel van ons streven, de constanten te kennen en door

wiskundige analyse zoo te volmaken, dat men uit de ver-

schijnselen tot deze constanten, of uit de constanten tot

de verschijnselen besluiten kan.

Men moet nu verder dit beginsel niet tot den even-

wigts-stand der deeltjes in betrekking tot anderen beper-

ken, maar integendeel uitstrekken tot den evenwigts-stand

van elk deeltje op zich zelf, voor zoo ver dat uit meerdere

ttomen bestaat, hetzij die dan homogeen zijn met elkander

of heterogeen, gelijk bij die, welke scheikundig kunnen

worden ontleed in verschillende stoften, en tot het slin-

geren om dien toestand. De scheikundige evenwigts-stand

kan en zal in het algemeen plaats hebben voor geringere

afstanden, en de kracht, noodig om tusschen heterogene

deeltjes den afstand te veranderen, schijnt uit de waar-

nemingen grooter te zijn dan voor de overige, vooral voor

de twee laatste, evenwigts-standen.

Misschien is de vaste evenwigts-stand voor homogene

deelen echter geheel te vergelijken met den evenwigts-

stand der heterogene deelen, zoo ten opzigte van de na-

bijheid van den naasten labielen evenwigts-afstand, als ten

opzigte van de noodige kracht om de atomen eenigzins

(binnen de grenzen) vim of tot elkander te brengen.

Zonder de heterogene deeltjes, als eene molecule eener

zaïncngestelde stof uitmakende, tegenover elkander in een

evenwigts-toestand te denken, zien wij geene mogelijkheid

eenige voorstelling ons te vormen, hoe verbindingen tus-

schen twee deeltjes, eens tot stand gekomen, weder ontbon-

den kunnen worden. Alle andere gegeven voorstellingen
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zijn onvoldoende om de algetneene waarneming te verkla-

ren. Hoe warmte door scheikundige werking wordt voort-

gebragt, hoe warmte scheikundige werking kan ondersteu-

nen, gelijk men dit noemt, verbindingen kan doen vormen,

en alle, wij durven bijna zeggen alle, verbindingen weder

kan scheiden, bij voorkeur die, welke tusschen zeer onge-

lijk zware atomen tot stand is gekomen, wordt zeer denk-

baar, als wij ons voorstellen hoe de atomen niet tot een

anderen evenwigts-stand kunnen overgaan, zonder trillingen

om die nieuwe evenwigts-afstanden te gaan volbrengen,

trillingen, die door amplitude en golflengte die warmte

bepalen, maar die juist ook de deeltjes weer voorbij een-

labielen evenwigts-afstand kunnen voeren, vooral als zij

van buiten worden versterkt. Eene doordringing is ons op'

atomistisch standpunt niet denkbaar, en dan vooral zouden

wij niet dan in willekeur de mogelijkheid zien, om eene eens

gevormde verbinding weer op te heften; maar zelfs in de

atomistische voorstelling kunnen wij, als wij eene verbin-

ding beschouwen als het bevredigd zijn van de neiging,

waarmede twee heterogene deeltjes elkander zoeken, en,

als wij dus die deeltjes volkomen tegen elkander liggende

denken, niet inzien, hoe een derde atom het tweede weg

kan dringen ; en zoo al voor zwakkere verbindingen dit

nog gedacht kan worden,, zoo moet er toch noodzakelijk

m die voorstelling een sterkste verbinding zijn.

Hoe is het dan mogelijk, dat, toen de aarde ontvlamde,

zooveel zuurstof, zooveel silica, zooveel metalen onverbon-

den bleven, of eens verbonden, vrij werden ; hoe verklaart

men de werking van het water in de geologische forma-

tiën, in ertsgangen zelfs, en in al die gevallen, waar men

vroeger bij onvolkomener ontwikkeling der scheikunde, de

vorming door vuur aannam, omdat men anders tegen de

aangenomen scheikundige voorstelling eener meer of min

innige verbinding aandruischte.



( ^ )

Wat heelt men niet in zich zelve ongerijmde verklarin-

gen gegeven, door middel van een praedisponerende ver-

wantschap, van katalytische werking, waartoe men toch

zijns ondanks gedroegen werd, maar die men uit het be-

ginsel: dat ook bij verbinding van heterogene atomen, die

atomen tegenover elkander in evenwigt zijn, niet behoeft

aan te nemen. Want waar evenwigt bestaat, daar kan het

verbroken worden en ontstaan slingeringen, zoodra het ver-

broken is door eenige kracht of invloed, welken ook, die

van buiten wordt aangebragt; daar stelden wij het nood-

zakelijk, dat verbinding kon worden tot stand gebragt of

opgeheven door vermeerdering of vermindering van druk-

king, gelijk het volumen en de aggregaat-toestanden daar-

door moesten worden kunnen veranderd. Daar moet vooral

licht, warmte en electriciteit, in het algemeen de trillingen

der vaste deelen, verbonden atomen ligt scheiden of ge-

scheidene verbinden, zoodra de amplitude groot genoeg is,

dal een slingerend atom voorbij een labielen evenwigts-

toestand geraakt; daar zullen ligt, als wij twee zouten

bijeendoen, vier zouten gevormd worden, gladstone heeft

het aangetoond, dat het steeds geschiedt; daar houdt het

op een vreemd verschijnsel te zijn, dat bij voorkeur on-

oplosbare zouten gevormd worden. Integendeel daar moet

het zijn, zooals khemkbs in poggendorff aantoonde, dat

altijd dat zout gevormd wordt, welks moleculen het kleinst

volumen hebben; juist omdat in alle zouten, die gevormd

worden, dat met het kleinst volumen zich het eerst aan

de werking onttrekt; daar moet bijna elk zout, gelijk de

onderzoekingen, van rosé nu wel geleerd hebben, als het

in de volgens dit beginsel gekozene omstandigheden ge-

plaatst is, (wij zouden durven beweren elk zout) door een

ander zout kunnen worden ontleed.

De rook, die op eene tafel, als hij voorzigtig daarop ge-

blazen wordt, bijna vastgehecht kan worden, zigtbaar, zoo
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als de lucht onzigtbaai* en in veel kleinere afstanden op

elke oppervlakte zich hecht, is mij steeds eene leerrijke proef

geweest, hoe een geringe trilling veroorzaken kan, dat

deeltjes, die in evenwigt zijn, of digter bijkomen of zich

verwijderen als de drukking vermeerdert of vermindert, zoo

als de proeven van magnus over de verdigting der gaz zoo

schoon leeren, of ook hoe die, als zij tot buiten een labielen

evenwigts-afstand gebragt worden, door eene plotselinge

storing van het evenwigt wegvliegen en anderen medesiepen.

Die proef omtrent de rooklaag, waarmede wij dadelijk

de luchtlaag op vaste ligchamen, het onderscheid tusschen

de sur/ace neuve van dutrochet en de oppervlakte, die

langer aan de lucht had blootgestaan, in dezelfde klasse

van verschijnselen bragten, is onder de eerste geweest, die

wij uit het beginsel van het evenwigt ook van heterogene

atomen en van het slingeren om dit evenwigt verklaarden,

en die er ons aan deed denken, dat beginsel ook op eigen-

lijk scheikundige verschijnselen toe te passen. Dadelijk

besloten wij: als de waterstof zich op het platinum ver-

digt, is het niet anders dan wanneer rook te zamen ge-

drukt wordt tegen eene tafel; en als zuurstof plotseling het

osmium of het aqua oxygenata verlaat, is het niet anders

dan wanneer de rook, allengskens vermeerderd tot groote

hoeveelheid, nu, door er eene sterke trilling in te weeg te

brengen, plotseling vervliegt.

Kwik oefent geene werking uit op het oxygenium bij

lage temperaturen. Maar de temperatuur klimt, en daar-

mede wordt de amplitude der trillingen van beide stoffen

grooter en menig atom oxygenium wordt over den labielen

evenwigts-afstand gevoerd, en door de wrijving, dat is door

de elkander storende werking van alle omringende deelen,

nu weldra zoo vertraagd, dat het daar binnen blijft en om

den naasten stabielen evenwigts-toestand gaat slingeren : het

verbindt zich met het kwik. Verhoogt men nu de tem-
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perutuur nog meer, zoo wordt de amplitude steeds grooter;

maar kwik en oxygenium hebben een zeer verschillend atom-

gewigt, dus eene zeer verschillende amplitude van trilling op

dezelfde temperatuur, en daar het kwikoxyde nu nog niet

vlugtig is, zoo veroorzaakt dat verschil in amplitude, dat

het verbonden atom oxygenium zich nu ligtelijk weer ver-

der dan den labielen evenwigts -afstand van het kwikatom

verwijdert: het kwikoxyde wordt gescheiden en het oxy-

genium-atom verwijdert zich weer, gelijk elk nieuw oxy-

genium-atom, dat bij vernieuwing van buiten naar binnen,

naar het kwik-atom heen, over dien afstand gevoerd wordt,

maar nu volkomen wordt teruggekaatst.

Ook de wijze, waarop de galvanische stroom in werking

komt, weten wij niet beter te verklaren dan uit dit be-

ginsel, dat de heterogene atomen der verschillende stoften

tegenover elkander in evenwigt zijn, hetwelk verbroken

wordt zoodra een ander stelsel daarbij komt.

Wij meenden bij vroegere gelegenheid met inachtneming

van dat beginsel, den strijd tusschen streng contactionis-

ten en hen, die enkel op de chemische werking acht ge-

ven, tot verzoening te hebben kunnen brengen *). De
toepassing komt hierop neder. Twee stelsels atomen, die

ieder voor zich volkomen in evenwigt waren, zouden niet

in trilling geraken als zij bij elkander gebragt werden

;

maar twee stelsels atomen, die pas door medewerking hun-

ner omgeving in evenwigt zijn, moeten in trilling geraken

zoodra zij bij elkander gebragt worden, en dus voor ieder

de omgeving en haar invloed gewijzigd wordt. Dat moet

dan ook gebeuren als men zink en koper in zwavelzuur

brengt, om het eenvoudigst en oudst geval te kiezen. Er

zal nu scheikundige werking ontstaan of niet, naarmate het

zink niet of al geamalgameerd is, en dus sterker of min-

*) Schets euz. pag. 168, § !M).
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der sterke schok aan het evenwigt wordt toegebragt, of

ook een deeltje zink meer of minder amplitude van trilling

kan erlangen. (De nieuwe toestel van jam-in zal hierom-

trent ons , zooals ook vooral omtrent de wederkeerige

ontledingsoorzaken nog veel leeren en meer en meer de

stelling bewaarheden, dat het licht ons het best de mole-

culaire toestanden en bewegingen zal verhelderen). Maar

al is er al scheikundige werking, zoo doet toch die, welke

voor het sluiten van de keten aanwezig was, den stroom

niet ontstaan. De proeven toch leeren, dat, zoo er al

eenige electriciteit opgewekt wordt door scheikundige wer-

king, deze dan toch uiterst gering is, en de trillingen, bij

verbinding opgewekt, warmte-trillingen zijn.

Hoe kan nu de scheikundige werking vermeerderd wor-

den door het sluiten van de keten, dat op uren afstands

zou kunnen geschieden, en zoo die daardoor vermeerderd

werd, hoe zou dan nu dat meerdere een stroom electrici-

teit gaan voortbrengen, terwijl de eerst aanwezige hoeveel-

heid warmte gaf? Voorzeker! Het moet ieder vreemd voor-

komen, die aan chemische werking alleen den oorsprong van

den stroom toeschrijft. Vosselman ije heer nam *) een dè-

composition virtuelle, eene neiging tot ontleding van de vloei-

stof voor het sluiten van de keten, die dan na de sluiting

in eene werkelijke ontleding over zou gaan, doordien het

zink van het platina of koper positieve electriciteit ontving;

zoo was dan eene gedeeltelijke ontlading tot stand gebragt,

die zich telkens herhaalde. Deze voorstelling komt vrij nabij

aan cle onze. Men moet aan de aanraking der heterogene

stollen, want wij kunnen natuurlijk niet, alleen aan de me-

talen dit toeschrijven, den voorbereidenden toestand ontlee-

nen, die soms eene tegenovergestelde ontleding te voorschijn

*) Bulletin de la Pliys. en Neérlande. tiecherches sur quelques

points de 1'Electricité Voltaique. § 6. Année 1839, livr. G.
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roept ais die vóór de sluiting zich begint te vertooneu.

liet ia anders onverklaarbaar, hoe door het sluiten van

ecne keten platinum en ijzer met de vloeistof N 2 5 AgO

of KaO *) juist de omgekeerde werking te voorschijn komt:

daar wordt de oorspronkelijke werking dus verzwakt en

dat kan zij toch zelve niet doen. Ook heeft datzelfde in

eene ontledingscel plaats. Het is de electriciteit, die als

oorzaak van de ontleding optreedt, niet omgekeerd. Zoo

is het altijd ook in de eenvoudige cel.

Zoodra zink en koper binnen elkanders werkingsspheer

komen, in contact zijn, storen zij elkanders evenwigt; er

gaan trillingen in beiden uit, die zich als electriciteits-

Irillingen voordoen, als positieve in het zink, als negatieve

in het koper; deze worden in het algemeen, want zoo kiest

men de vloeistoffen, nog bij de aanraking met de vloei-

stoffen versterkt, zoodat nu de deeltjes der vloeistoffen»

vooreerst naar de voorstelling van grottiiuss, laatstelijk

nog meer door koulrausch, vooral door hittorf (pogg. Ann,

XCVII, 559, XCVIII) uitgebreid, zich polair stellen met

de positieve pool naar het koper, met de negatieve naar het

zink ; maar ten tweede geraken nu zinkdeeltjes binnen den

evenwigts-afstand met de oxygenium-atomen of met S O*

atomen, naar men wil, en er vereenigen zich zooveel tot

de electrische toestand opgeheven is; dan is de electrische

spanning vernietigd, en de geheele keten is, daar ook het

hydrogenium nu aan de koper-pool komt en diens nega-

tieven electrischeu toestand gaat neutraliseren, zonder elec-

triciteit. Dit kan evenwel slechts een ondeelbaar oogenblik

blijven bestaan, omdat de heterogene stoften dadelijk wederf

even als te voren, de voor haar noodwendige electrische

spanning te voorschijn roepen. Deze zou blijven bestaan r

*) Ubnkici, Ueber die Electricitat der Galvanische Kette, p. 55.

(Jiitt. 1840. En ook berzklius voert in zijne vijfde editie soort-

gelijke verschijnselen aan.
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indien er geen electrolyt in de keten was, indien geene

ontleding plaats greep. Ons beginsel stelt dus : zonder ont-

leding geen stroom *) ; nu echter wordt, ten gevolge der

chemische werking, door de binding en vorming van het

zout telkens weer de electriciteit vernietigd, en dus treedt

de hoeveelheid gevormd zout als maat van den stroom op.

Elk atom zout, dat gevormd wordt, neemt bij die vorming

eene zelfde hoeveelheid electriciteit weg, zooals de lucht de

druppels van de uiteinden der haarbuisjes weg neemt, en de

aanraking van heterogene stoffen brengt in het eerste geval

altijd nieuwe electriciteit, in het andere geval nieuw water aan.

Zoo is onze voorstelling van den electrischen stroom

ook in overeenstemming met het beginsel van evenwigt en

slingering om dat evenwigt.

Het duldt overal zijne toepassing en kan naar mijne

innige overtuiging, die door eene ondervinding van ruim

tien jaren bevestigd is, met vrucht als rigtsnoer gevolgd

worden bij menigerlei onderzoek van de toepassing op den

strijd over de constitutie der chemische stoffen. Over de vraag,

of het binair dan wel het unitair systeem moet gevolgd

worden, en, zoo ja, in hoe verre, willen wij ditmaal niet spre-

ken, evenmin als van die over oplossing, verdamping enz., om

niet van de aandacht der geëerde Leden te veel misbruik

te maken. Over dit vraagstuk blijft het nog altijd van

belang, om nevens de Methode de Chemie, par auguste lau-

rent 1854, te lezen m. c. verloren, De corporum orya-

nicorum constitutione, Traj. ad Ehen. 1846. Dit nu uit-

voeriger te behandelen dan wij in onze Schets deden, zou

ook overbodig zijn; daar het tóch niet zal gewraakt wor-

den, dat er veel waarheid in de gegevene voorstelling over

evenwigts-toestandeu opgesloten ligt.

•) Schets, p. 174.
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Gedagteekend Tjiandjoer op Java, O April 185G.

... In mijnen Catalogus plantar. in horto bog. cuitr.

p. 31, heb ik twee japansche planten, als Geitonoplesium

scandens et humile bekend gemaakt. Tk had toen reeds op-

gemerkt, dat zij van Asparagus verschillen, en rangschikte

ze voorloopig in het geslacht Geitonoplesium waarbij ik

reeds aanmerkte, dat zij met de kenmerken niet geheel over-

eenkwamen. Sedert heeft KihNTH in zijne Enumeratio V het

geslacht Asparagopsis vastgesteld, en daartoe behooren de

genoemde planten. Geit. scandens Hssrl. is Asparagopsisflori-

bunda Km; Geit. humile, hoewel nog niet bloeijend gezien,

heb ik Asparagopsis humilis genoemd. Het geslachtskenmerk

van Asparagopsis Kth. zal nog eenigzins moeten gewijzigd

worden ; zoo zijn de blaadjes van het perigonium in den

bloeitijd ver openslaande en de vrucht is niet (Kath. 1. c.

p. 76) globosa maar tricocca, coccis 1—2 saepe sterilibus

haud rite evolutis, fertilibus globosis, abortu monorpermis-

Ook is de stengel van A. floribunda niet heesterachtig

maar kruidachtig. Voor A. humilis Hssrl. is deze de ver-

beterde diagnose: Humilis, herbacea, 2f, erecta, raraosa ;

caule tereti, ramis sulcato-angulatis, glabris, spinis par-

vis conico-subulatis retrorsum patentibus; cladodiis fasci-

culatis vix non semper 3-nis patentibus, rarius 4-nis,

aciformibus acutato-mucronatis, nee pungentibus, trique-

tn\s. glabris; racemis
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Van Perilla ocymoides L. zag ik in 's lands plantentuin

te Buitenzorg de volgende japansche variëteit: (i. 'japonica,

calvcis dentibus omnibus acuminatis, corolla 4-loba.

Onder den naam van Melissa japonica vond ik in den-

zelfden tuin de volgende zeer welriekende plant: Cedro-

nella japonica hsskl. Herbacea humilis erecta, foliis petio-

latis e basi lata profunde cordata deltoideis, ovatis aut

ovato-oblongis, acuminatis, subtus glandulosis, crenato-den-

tatis, dentibus rotundatis, verticillastris multifloris in race-

mum spicaeformem vixinterruptumappreximatis, calyce tubu-

loso, limbo obliquo lilacino.— C. cordata Bnth. Dl. XII, 405,

differt foliis crenatis minoribus, verticillastris paucifloris se-

cundis, calyce campanulato et corolla multo majoribus;

—

G. mexicana Bnth. 1. c. 2 diff. : habitu altiori, verticilas-

tris laxis, inferioribus longe pedunculatis, corolla calyce

triplo longiore, faucibus vix dilatatis. — C. pallida lindl .

1. c. 406. 3. difT. : foliis obtusis subtus pubescentibus,

verticillastris in racemum interruptum dispositis. — Het is

eene lage 2,— 3 palmen hooge plant.

Cynoglossum robustum hsskl. Caule basi sufïrutescenti

robusto erecto aut adscendenti, inferne retrorsum, superne

adpresse piloso, foliis sericeo-tomentosis, petiolo longo

ciliato basi amplexicauli sufFultis, elliptico-lanceolatis, acutis

basi attenuatis, superis subsessilibus sensim amplexicnulibus

subcordatis, oblongo-lauceolatis elongatis, summis oblongo-

aut ovato-lanceolatis semiamplexicaulibus acuminatis, sub-

trinerviis, omnibus subtus valde elevato-nervosis et re-

ticulatis, racemis fastigiato-corymbosis plurimis furcatis aut

bifurcatis, basi foliatis, ebracteatis, pedicellis fructiferis nu-

tantibus, nuculis plano-depressis ad marginem membrana

elevata glochidiata cinctis, in basi valde producta dense

glochidiatis, disco glochidibus rarioribus. — Corolla coe-

rulea. tevsmann, hortulanus, reperit in Javae orientalis mon-

tibus altioribus.
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Cynoffloseum borbonicum Bory. /l latifolium Bory. Dit

is eene zeer variabele plant, die pas beginnende te bloeijcn

en reeds in vollen bloei twee verschillende loortafl schijnt

voor te stellen ; zij verschilt niet van C. javanicum Thnb.

(De. 1'rd. X. 588) en Echinospermum javanicum blbi. Bijdr.

Mf>; De. Prdr. X. 135. — Groeit als een gemeen onkruid

op de graspleinen.

Solarium virgatum Lam. (1. albirlorum IIsskl. foliis ple-

rumque solilariis, longius petiolatis subtus canescenti-to-

mentosis, pedunculis supra-axillaribus solitariis, binis aut

racemo valde abbreviato 6-nis inaequalibus, corolla albida,

nul i is luteis glabriusculis, bacca cerina. — Ik heb zaad

daarvan uit Sandie in Peru medegebragt en thans brengt

de kleine 6' voet hooge halfheester reeds vruchten voort.

Hetzelfde is ook het geval met: Cyphomandra betacca

Sendtn. DC. Prdr. XIII. I. 893. 13. Hoewel dit gewas

ra ds in het eerste jaar na de zaaijing bloeit en vrucht

zet (echter slechts op eene hoogte van 1000 ned. el en

hooger, terwijl het te Buitenzorg niet wil tieren), wordt

het toch een kleine boom van 5—6 n. el hoogte; in de

diagnose is nog te veranderen : cymis fioriferis erectis,

i'ructibus pendulis, alabastris oblongis. — De vruchten

worden onder den naam van Tomete in het oostelijke ge-

deelte van Peru als een zeer geacht zuur in soepen en

sausen gebezigd.

Capsicum pubescens R. et P. (De. Prdr. XIII. I. 421.

29), behoort bij 428. 49 te staan. Ook deze, welke de

algemeen gebruikte Spaansche peper in Hoog- en Oost-

Peru is, groeit weelderig te Tjipannas, wil echter te Bui-

tenzorg niet vooruit. Zie hier eene verbeterde diagnose:

Iterbaceum, undique rufo-puberulum, ramis dichotomis,

gcniculatis teretiusculis, subangulatis, foliis ovatis aut

oviito-oblongis utrinque acutis, molliter, praeprimis suhlus,

pubernlis, in petiolum decurrentibus, calycibus nutantibus
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campanulato-subglobosis, dentibus brevibus subuliforraibus

patentibus, corollis violaceis campanulatis, peduneulis fruc-

tiferis cernuis dein pendulis solitariis, calycem versus in-

crassatis ; ealyce amplificato patenti, fructibus primo obova-

tis dein obovato-oblongis obsolete trigonis, basin versus

paulo attenuatis, apice retuso nunc umbonato, magnis au-

rantiacis acribus aromaticis 3-locularibus, dissepimentis

medio tenuibus, utrinque ineurvatis, seminibur °o casta-

neis, arillo sicco acerrimo involutis.

Onder den naam van Habrothamnus cyaneus bevindt zich

in den tuin (uit Utrecht gezonden) een sierlijke heester,

die tot Jochroma behoort; het geslachts-kenmerk echter

door dunal (De. Prodr. XIII. I. 489) moet gewijzigd wor-

den. Calyx subinüatus nee medio ventricosus, e basi ho-

rizontali apicem versus sensim angustatus. Corollae limbus

haud 5-partitus, sed raargine floccoso paene integro obso-

lete 10-dentato, dentibus alternis in praefloratione multo

minoribus, sub anthesi autem reliquis fere aequalibus paulo

acutioribus. Filamenta inferne crassiuscula puberuia, co-

rollae tubo ad tertiam partem adnata, antherae complana-

tae, in anthesi valde compressae lateraliter utrinque per

totam longitudinem debiscentes. Germen haud obovatum sed

obsolete 5-gono-pyramidatum disco glandulifero flave-

scenti sufiultum nee cinctum. Gemmulae haud dissepimento

incrassato insertae sed placentas, sectione transversali vermi-

formes, stipitatas, dissepimento tenui aequabili insertas

ubique obtegentes. Stigma obsolete bilobum obverso-ca-

pitaturn. — Naar den naam te oordeelen, waaronder deze

plant was gezonden, zoude zij J. tubulosum Buth. moe-

ten zijn, maar deze is volgens dunal (1. c. 490. 1) te

onderscheiden : foliis ellipticis utrinque acuminatis mino-

ribus, petiolo pedunculisque minoribus, fioribus in cymulis

multo rarioribus, corolla et ealyce minore, limbo 5-partito.

De onder gelijken naam van walpers (Repert III. 177.1)
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beschrevene plant behoort zeker niet hiertoe, want hij

noemt do corolla profunde purpurea. — J. tetradynamum

dun. stemt echter zeer met onze plant overeen, met uit-

zondering, dat ze kleinere meeldraden heeft, die ingeslo-

ten zijn, en waarbij eene vijfde kleinere aanwezig is. Maar
dit kenteeken kan wel door kuituur veranderd rijn en ik

vermoed, dat beide genoemde planten slechts ééne soort

uitmaken. De heester groeit te Tjipannas zeer weelderig

en wordt 2—3 N. el hoog.

llnsselia sarmentosa jacq. Met regt heeft bentham (DC.

Prdr. X. 332. 4) de verschillende bij walpers (Repert.IH.

252) nog gescheiden soorten zaraengetrokken, want die

plant varieert zeer naar meer of minder weelderige stand-

plaats en zelfs in de verschillende takken derzelfde plant

;

zoo behoort de onderafdeeling met foliis oppositis et fol.

verticillatis ook te worden ingetrokken, daar men beide

aan éénen stam, ja zelfs aan eénen tak vindt.

Stemodia trifoliata roxb. schijnt ten onregte van St.jo-

rullensis ii.b.k. gescheiden te zijn; de bloemkroon stemt

echter zeer goed met de beschrijving derzelve in het ge-

slachtskarakter overeen. Dit is echter hoegenaamd niet het

geval met de St. foliosa beïstii. (DC. Prdr.X. 382. 6), zoodat

ik twijfel, of zij bij dit geslacht kan blijven. Dit geldt

vooral de corolla bilabiata; tubus calyce brevior campanu-
latus albidus, intus totus pilis lilacinis farctus, faucibur haud
constrictus sed valde apertus; labium superius calycem

paulo excedens planum truncatum sub-5-nervium, viride,

vix erectum patentiusculum,subhorizontale, inferiuslilaciuum

multo majus profunde 3-fidum, lobo intermedio maximo,
bilobo aequabili, basi attenuato, lateralibus inaequilateris

emarginatis subbilobis paulo brevioribus, stamina 4, fauci-

bus corollae inserta, erecta, sub labio superiore vix recondita,

inieriora multo longiora ; filamenta edentula, antherarum

loculi connectivo subgloboso albido glabro plus minus dis-

juncti subparallcli longitudinaliter dehiscentes.

Buddteja otophjlla iisskl. Zij vormt eenen overgang van

de Sect. I et IT, daar de buis van de bloemkroon aanvankelijk

bijkans korter dan de kelk is en eerst na de bevruchting

VERSL. KS MEDED. AF1). NATUURK. DEEL V. 7
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dien in lengte overtreft. Ik heb haar op volgende wijze ge-

kenschetst: Frutesceus, tomento molli lanato albido aut ad

folia novella pallide ferrugineo obtecta, caule subelato te-

tragono, ramis 4-angularibus, foliis elliptico- aut oblongo-

lanceolatis acuminatis, basi alatim decurrentibus et mar-

gine interpetiolari lato auriculaeformi connatis, dentatis

rugulosis, supra pube stellata subcanescentibus, subtus al-

bido-lanatis, floralibus decrescentibus, quam rlores sem-

per majoribus, ovato-oblongis acuminatis sessilibus fere

amplexicaulibus integerriinis, utriuque albido-tomentosis,

verticillastris subglobosis densis in spicam interruptam

foliatam congestis, corollae tubo sub anthesi calycem vix

superante, post anthesin paulo increscenti, staminibus sub-

exsertis. — B. brasüiensis jcq. (DC. Prdr. X. 442. 37.),

foliis ovatis aut deltoideo-oblongis acutiusculis crenatis,

floralibus plerumque flores superantibus.

Sarcolobus globosus wll. (DC. Prdr. YIII. 625. 2.

wght. Ie. 1273). Misschien is hiervan zonder genoegzame

redenen S. Banksii r. s. (DC. 1. c. 1). afgescheiden. Het
geslachtskarakter wijkt af: Calyx haud est 5-phyllus sed

5-partitus, laciniis basi vere imbricantibus et ad sinus

glandula minuta flavescenti notatis ; corollae laciniae in

aestivatione hand sunt contortae sed imbricatae, massae

pollinis uti in Ceropegiis apice lateraliter pellucidae; folli-

culi haud ventricosi sed toti foeti (globosi) epicarpio carno-

so, placenta ramosa. — De bladen zijn aan den voet nu

en dan bijkans hartvormig (cf. wght. 1. c.) ; de vruchten

groot kogelrond, haud muricati sed rimuloso-suberoso-as-

pernli, in tota sutura leviter carinatis. — Deze plant,

welke zoo de Noord- als Zuidkust van Java in moerassige

streken bewoont, wordt van de inlanders hoofdzakelijk

tot het vergiftigen der tijgers en wilde varkens aangewend.

Tot dat einde worden wortel, stam, bladen en vruchten

fijn gestampt en met rijst of vleesch vermengd, waardoor

de wilde dieren, die daarvan gebruiken, bedwelmd wor-

den en op de plaats blijven liggen, zoodat men ze zonder

gevaar binden of afmaken kan. Men zegt echter — of

met reden, laat ik daar, — dat men de beesten in hunne
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bedwelming niet mag verwonden; want dat zij,x zoodra zij

bloed verliezen, weder ontwaken, oprijzen en wegloopen, ook

zich tey:en diegenen welke hen vast houden willen, leven-

dig verdedigen.

l'/u/setobasis macrocarpa hsskl. Dit nieuwe geslacht

der Echiteae is door volgende kenmerken te onderscheiden

:

Calyx 5-partitus, lobis campanulato conniventibus, lineari-

oblongis glabris eglandulosis; corolla hypocraterimorpha,

tubo calycem superante, basi inflato (fv<mTo<;-px<jtv) sub

5-gono, intus glabro, supra basin constricto aequabiliter

cylindrico apicem versus incrassato angustissimo, vix pcr-

vio, intus puberulo, sub insertione staminum lineis retror-

sum hirtulis notato, limbo 5-partito, tubum superante,

lneiniis linearibus acuminatis aestivatione sinistrorsum con-

volutis. Stamina supra basin inflatam tubi corollae inserta;

filamentis brevissimis, antheris sagittatis acuminatissimis

dorso subgibbis, totis polliniferis. Nectarium cupuliforme

obsolete 5-lobum, glabrum. Germina bina subglobosa

glabra, stylus 1, stigma oblongum basi fusiforme, apice

acutiusculum, membrana basali nulla. PoJliculi 2 elon-

gati subcomplanati, leviter spiraliter torti, semina lineari-

oblonga comprcssa supra comosa. — An Chonemorpha

G. Don Hist. Dichl, IV. 76, pro parte huc pertinet? An
Pottsia ovata A. DC. Hasskl. Retzia 1.46. hujus generis.

Holarrhena E,. Br. (DC. Prdr. VIII. 413) aliquomodo

accedil, sed difi'ert : corollae tubo inter basin et raediam

partem dilatato, ibique staminifero, antheris lanceolatis et

habitu haud volubiii ; — Aganosma in primis corollae tu-

bo basi augustiore, antheris basi haud sagittatis; — Ano-

dendron DC. 1. c. 443. inprimis folliculis e basi ovoidea

attenuatis; — Secondatia DC. 1. c. 445 folliculis ovoileo

i'usiformibus; — Echites R.Br. 1. c. 446. calyce glan-

duloso, corollae tubo supra infundibuliformi, antheris ubi

corolla latior fit insertis, glandulis hypagynis annulum haud

formantibus, stigmate membrana praedito; — Pachypo-

(lium LiNDL. (1. c. 423) nectarii glandulis discretis, inser-

tione staminum et habitu. — Aganosma marginata Don
(DC. 1. c. 433) diff. germine styloque puberulis, folliculis



(100 )

inulto brevioribus, seminum coma multo breviori. — A.

acuminata Don corollae tubo calyce vix longiore et utraque

species ex DO. praesentia glandularum calycis, ex wght.

Ie. 425 et 424 glandulae hae clesant sed corallae tubus

haud cum nostro congruit, est enim suburceoloris. — Pariter

A. macrocarpa DC. 1. c. 434. 8 praesentia glandularum,

forma foliorum etc. diftert. — Echites inflata bli. DC.

1. c. 478. 172 inprimis tubo corollae sursum ampliato

5-gono accedit, sed nectarii squamis distinctis di versa.

—

Het is eene hoog opgaande slingerende heester, welke de

inlanders droy mdrong noemen en die aan den voet van

den Salak groeit.

Ten slotte moet ik nog mededeelen, dat de Erechtites

valerianaefolia DC. (Prdr. VI. 295,3) tegenwoordig een

der gemeenste onkruiden is, dat op eene hoogte van 4

tot 5000 voet in de koffij tuinen gevonden wordt en zich

reeds in West-Java tot aan de Tanghoeban Baai heeft

uitgebreid. Het is met de koffijzaad, dat in 1845 door

den Gouverneur-Generaal rochussen van Brazilië was me-

deo-ebragt, hier overgevoerd en heeft zich zoo zeer ver-

spreid, dat het het eenige onkruid, dat vroeger algemeen

verspreid was, Eihulia conyzoides l. *) welhaast zal hebben

verdrongen. De plant wordt 2 n. el hoog, is meestal en-

kelvoudig, echter wei eens weelderig groeiende van beneden

af paniculato-ramosa. Het involucrum is vix uniseriale sed

%— 3-seriale, imbricatum, gamophyllum, e foliolis exteri-

oribusangustioribus margines interiorum obtegentibus eisque

arcte adpressis. Misschien is E. organensis grnd. (Wip.

Rep. II. 906. 2) niets, dan eene oude of magere vorm.

*) Dg S. bedoelt hoogst waarschijnlijk Ageralum conyzoides.

Red.
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GEWONE VERGADERING

DER AFDEELING

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCIIAPPEN,

GEHOUDEN DEN 31"™ MEI 1856.

Tegenwoordig, de Heeren: j. van der hoeven, n. van

REES, I). BIERENS DE HAAN, G. A. VAN KERKWIJK, J. VAN GEUNS,

A. H. VAN DER BOON MESCH, J. P. DELFRAT, W. C. H. STARING,

W. II. DE VRIESE, J. W. L. VAN OORDT, R. LOBATTO, F. DOZY,

J. L. C. SCIIROEDER VAN DER KOLK, A. W. M. VAN HASSELT,

W. VROLIK, F. J. STAMKART, F. C. DONDERS, F. HARTING,

II. C. VAN HALL, G. E. VOORHELM SCHNEEVOOGT.

W\WWWW\A/V•WWWfWW

liet Proces-verbaal der gewone vergadering van den

25stcn Aprji j. l#j wordt gelezen, goedgekeurd en vast-

gesteld.D

Worden gelezen brieven van de H.H. van der kun>

C0NRAD, BÜYS BALLOT, M1QUEL, G. J. MULDER, BLUME, STORM

buysing, alle strekkende ter verontschuldiging over het niet

bijwonen dezer vergadering. — Aangenomen voor bcrigt.

Gelezen brieven van de H. H. J. van der sterr en

p. van der sterr (Amsterdam 1 Mei 1856 en 3 Mei 1856),

ten geleide van Tabellen der waargenomen Waterhoogten.

UUn en meded. afd. natuürk. deel V. 8



( 102 )

De Secretaris berigt ze aan de Commissie over de daling

van den bodem ter hand gesteld te hebben.

Gelezen brieven ten geleide van boekgeschenken: 1° van

den Minister van Binnenlandsche Zaken fs Gravenhage

15 Mei 1856); 2° van den Heer marignac, Secretaris

der Société de physique et dliistoire naturelle de Genève

(Genève 7 Eebr. 1856); 3° van den Heer max. schultze,

Schriftführer der Naturforschenden Gesellschaft te Halle
;

4° van den Heer böckh, vorsitzende Sekretar der Kö-

nigl. Preussischen Akademie der Wissenschaften (Berlin

17 Maart 1856); van den Heer hausmann, Secretaris der

Königliche Societat der Wissenschaften au Göttingen (Göt-

tingen 8 April 1856) ;
6° van den Heer j. rosentiial,

tweede Secretaris der physicalisch-medicinischen Gesellschaft

in Wurzburg (Wurzburg 28 April 1856); 7° van den

Heer wiedmann, Bibliothecaris der Koeniglich Baijerischen

Akademie der Wissenschaften te Munchen (Munchen 1

Maart en 24 April 1856); van den Heer w. c. h. sta-

ring. — Wordt besloten tot plaatsing der boekgeschenken

in de boekerij en tot schriftelijke dankzegging.

Worden gelezen brieven van den Heer marignac, haus-

mann en wiedmann, tot dankzegging voor ontvangen boek-

geschenken. — Aangenomen voor berigt.

Wordt ingebragt een brief van den Heer Goetmaekers

te Brussel (Brussel 22 April 1856), ten geleide van een

handschrift in de Pransche taal, voerende tot opschrift:

Les Oeuvres latines de Huygens, relativement aux décou-

vertes importantes dans Tart de Thorlogerie. Het wordt,

blijkens eene vroeger daarover gevoerde briefwisseling, der

Akademie ter uitgave aangeboden.

De Voorzitter stelt dit handschrift met de geheele
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daarover gevoerde briefwisseling den Heer van Hees ter

liand, met beleefd verzoek, om van den inhoud van dit

handschrift kennis te nemen, en de Afdeeling voor te lich-

ten omtrent de vraag, of het een nader onderzoek behoort

te ondergaan tot beoordeeling der geschiktheid van uitgave.

De Heer van der Boon Mescii leest in eigen naam en

in dien van de H.H. van Hall en Miqüel het verslag

voor op de door den Heer G. Vrolik voorgedragen Be-

denkingen over het verwaarloozen der Houtcultuur in som-

mige streken van Nederland. IL H. Verslaggevers vereeni-

gen zich met het voorstel van den Heer Vrolik, dat de

aandacht der Regering op deze zaak gevestigd worde, ten

• inde door de bevoegde magt worde voorzien in eene

juiste en behoorlijke verzorging van de houtcultuur 'm

Nederland. Zij wenschen derhalve dat aan dit voorstel

gevolg worde gegeven, en zijn bereid, om, zoo de Afdee-

ling zulks verlangt, in eene volgende vergadering eene

ontwerp-missive daaromtrent aan den Minister ter tafel

te brengen.

Bij de over dit verslag gevoerde beraadslaging, vraagt

de Heer Harting, of een voorstel daaromtrent aan de

Regering wel zeer afdoende zal wezen. Een groot deel

toch der bosschen in Nederland is particulier eigendom,

waarover de Regering geene magt kan uitoefenen. Hij

meent dat het bekend maken van algemeeue regelen en

raadgevingen ten deze op betere wijze aan het loilelijk

doel van den Voorsteller zal beantwoorden.

De Heer van der Boon Mescii antwoordt, dat op de

boombeplanting der wegen en der steden de Regering wel

degelijk haren invloed kan uitoefenen ; dat het denkbeeld

er bekendmaking van regelen en raadgevingen ook bij

de Commissie in overweging is genomen ; maar dat zij.
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bij nader inzien gemeend heeft, dat het beter ware eerst

de aandacht der Regering op de zaak te vestigen, en dat

dan later, zoo de Minister zulks mogt verlangen, de Aka-

deraie Zijne Excellentie nader kon inlichten.

De Heer Dozy vraagt, of ook elders dan te Amsterdam,

waarop de geachte Voorsteller doelde, dezelfde gebreken

bij het planten en snoeijen der boomen worden opgemerkt,

en met name, of zulks ook bij het IJpenhout in Zeeland

is opgemerkt, hetwelk gewoonlijk naar Amsterdam ter

verdere bewerking pleegt te worden vervoerd, en welks cultuur

geen onbelangrijk voordeel in deze provincie oplevert.

De Heer van Hall antwoordt, dat de IJpenboomen in

Zeeland geen bepaald punt van onderzoek bij de Com-

missie hebben uitgemaakt. Hij meent echter dat, behoudens

eenige gunstige uitzonderingen, overal zich in de hout-

cultuur grove gebreken vertoonen, en dat het van belang

is daartegen te waken.

De Heer Staring verlangt, dat duidelijker worde aan-

getoond, welke gebreken in de houtcultuur worden be-

doeld. Hij meent dat de houtteelt in Gelderland, in Over-

ijssel en in Noord-Braband niets te wenschen overlaat;

maar erkent, dat er in het noordelijk gedeelte van het

Rijk, vooral langs de wegen, veel gebrekkigs in voorkomt.

Hij acht het daarom wenschelijk, dat dit beter worde

gepreciseerd.

De Heer de Vriese ondersteunt het voorstel der Com-

missie. Hij treedt niet in eene beoordeeling van de bosch-

teelt, voor zoo verre aangaat streken van Nederland, welke

hem minder bekend zijn; doch hij acht het voorstel nut-

tig, al ware er ook niets anders mede bedoeld, dan eene

betere behandeling van boomen in steden. Tot meerderen

aandrang herinnert hij aan de verwoesting van het groot

aantal boomen in Amsterdam, 'gedurende de stormen van

den jare 1836. De ondervinding heeft toen geleerd, dat
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vele der omgewaaide en afgebroken boomstammen van

binnen hol waren. Dit kan niet wel dan het gevolg zijn

van verkeerde behandeling bij het planten en bij het

snoeijen. Dat de aandacht der Kegering daarop worde

gerigt, acht hij zeer weuschelijk, en wil de verdere be-

raadslaging uitgesteld zien, totdat het ontwerp der Com-

missie aan de Afdeeling aangeboden zij.

Na sluiting der beraadslaging wordt, op voorstel van

den Voorzitter, besloten, dat de Afdeeling, zoo mogelijk

in de volgende vergadering, een ontwerp-voorstel aan den

Minister van Binnenlandsche Zaken, in den geest der Be-

denkingen van den lieer G. Vrolik zal te gemoet zien.

De Commissie wordt uitgenoodigd zich met de vervaar-

diging van dit ontwerp bezig te houden, en zich daarom-

trent met den Heer G. Vrolik te verstaan.

De Heer Delprat spreekt over den invloed, welke eene

afsluiting tusschen de Waal en de Maas te St. Andries,

op den waterspiegel van de Maas kan hebben, te weten

op het gedeelte der Maas, gelegen tusschen Grave en

Woudrichem. De verlaging van den waterspiegel in de

Maas wordt berekend uit eene onderstelling van regtlij-

nige waterspiegels tusschen Grave en Blaauwesluis en tus-

schen Grave en Woudrichem. Volgens die berekening zou,

bij regelmatige waterstanden, de te verwachten verlaging

ongeveer 50 duim kunnen bedragen. De Spreker toont

verder, dat, naar zijn inzien, de berekeningen, door den

Generaal Krayenhopf in zijn bekend ontwerp tot scheiding

van Maas en Waal voorgedragen, niet te vertrouwen zijn.

Voorts deelt de Spreker eenige waarnemingen mede, ge-

daan na de gelukkig tot stand gebragte afscheiding, waaruit

blijkt, dat wel van 8 Maart tot 19 April de Maas te St.

Andries niet meer dan ongeveer 0,50 El onder de Waal

heeft gestaan ; doch dat latere waarnemingen veel grooter
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verschillen aanwijzen. De oorzaak dier verschillen zal eerst

kunnen beoordeeld worden, na de bekendmaking van de

maandelijksche waterhoogten in de Waal en Maas. De
Heer Delprat verlangt dus vooral nog het gesprokene

met de waarnemingen te vergelijken en hoopt later daar-

omtrent mededeeling aan de Akademie te doen.

Na eene korte wisseling van gedachten tusschen deHH.
van Hall en Delprat, waarbij vooral het belang van

den landbouw, in strijd met dat van de scheepvaart ter

spraak gebragt wordt, zegt de Yoorzitter den Spreker

dank voor deze voordragt, waarvan hij de latere aanbie-

ding voor de werken der Akademie met belangstelling te

gemoet ziet.

Ter vervulling zijner spreekbeurt draagt den Heer don-

ders het volgende voor:

t/l. Bij eene vroegere gelegenheid had ik de eer, der

Akademie de uitkomsten mede te deelen van éen onder-

zoek betrekkelijk de colloid-metamorphose van pigment-epi-

thelium der choroidea. Latere onderzoekingen hebben het

gewigt dier metamorphose nog meer in het licht gesteld.

Zij staat in naauw verband met verbeeningen in het oog.

Vooreerst kunnen zij geïncrusteerd worden met phosphas-,

sommigen met carbonas calcis; voorts kunnen zij met

eene laag vezelachtig weefsel omgeven worden, die in waar

beenweefsel overgaat; eindelijk spelen zij eene rol bij ver-

beeningen der exsudaten tusschen choroidea en netvlies:

zij vormen steeds de buiten vlakte van het schotelvormig

beenstuk. Dit laatste vond ik in 6 onderzochte oogen steeds

uit waar beenweefsel bestaande, met wijde, een, twee of meer

rijen vetcellen houdende, grootendeels aan de oppervlakte

van het been evenwijdig verloopende mergkanalen, en in-

wendig begrensd door vezelachtig weefsel, dat nog niet in

verbeening is overgegaan. De beenschotel is doorboord
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door de tot een streng zaïnengevouwen retina, die zich

Op de voorvlakte uitbreidt ; van glasvocht is naauwelijks

spoor overgebleven. Tusschen choroidea en sclerotica

vond ik wel eens vezelachtig weefsel, maar nimmer been.

De colloid-bollen staan nog met andere processen in

verbinding. De oogspiegel leert, dat, bij blindheid door

centrale oorzaak, de papilla n. optici consecutief een geheel

wit, sterk reflecterend aanzien verkrijgt Uit analogie had ik

vet-raetamorphose vermoed. Het onderzoek van twee oogen

heeft mij geleerd, dat de geheele nervus opticus en de

retina zelve met colloid-bollen worden opgevuld. Dit ver-

klaart geheel het aanzien. De n. n. ciliares vertoonen de-

zelfde ligchaainpjes en zijn daarbij geatrophiëerd. Ik heb

ze ook op de vaten van het netvlies zich zien ontwikkelen.

Eindelijk worden zij op de binnenvlakte der membrana

Descemetii nabij hare peripherie dikwijls aangetroffen.— In

het voorbijgaan wil ik opmerken, dat ik pigment-ontwikke-

ling in het netvlies heb gevonden, de vertakking der vaten

volgende en beantwoordende aan een
1

eigenaardigen ziekte-

vorm, (met hemeralopie en beperking van 't gezigtsveld)

welks zitplaats men iu de choroidea zocht.

Eene reeks van metamorphosen heb ik, vooral bij oude

lieden, vereenigd in het oog gevonden. Bij den arcus senilis,

dien ik als vetmetamorphose van den inhoud der hoornvlies-

cellen, van de buiten- tot de binnenvlakte toe, erkende,

vond ik namelijk, meestal tevens vetmetamorphose van den

in. Brueckianus en somtijds van de oogspieren, afzetting van

phosphas calcis in de sclerotica en vooral in de nabijheid

van den n. opticus, en eene eigenaardige metamorphose van

liet lijmgevend weefsel der sclerotica nabij de binnenvlakte,

grenzende aan den m. Brueckianus : het weefsel was zeer

wit, ondoorschijnend, onuitzetbaar door zuren en alcalicn,

en onoplosbaar in deze stoffen geworden. Tevens zijn col-

loidbollen op de choroidea aanwezig.

Met een enkel woord zij het mij geoorloofd, nog twee
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afwijkingen aan te stippen, die tot dusverre niet beschreven

werden: vooreerst verkleining der voorste oogkamer, door

vergroeijing der peripherie van de geheele voorvlakte der iris

met de aehtervlakte der membrana Descemetii, ten gevolge van

verhoogde drukking, door exsudative processen in de achter-

ste deelen van het oog, gepaard met atrophie van den m.

Brueckianus en vorming van een glasachtig vlies op de voor-

vlakte der iris ; ten tweede vorming eener laag vezelachtig

weefsel, onmiddellijk onder het epithelium der cornea, op

de membrana Bowmanni, met gedeeltelijke moleculaire ab-

sorptie en korrelig aanzien van laatstgenoemd vlies.

II. In de tweede plaats verzoek ik de vrijheid over de ver-

schijnselen van imbibitie en osmose te spreken. De grond-

verschijnselen zijn voor de physica van gewigt, en de phy-

siologie tracht ze toe te passen op zamengestelde proces-

sen, vooral op opslorping en afscheiding.

Dütrochet heeft de wisseling van twee vochten, door

een poreus vlies gescheiden, het eersfc naauwkeurig onder-

zocht en met den naam van endosmose en exosmose bestem-

peld. Hij toonde aan, dat de stoffen zoolang wisselen tot

beider zamenstelling gelijk is, en dat in den regel het vo-

lumen der aanvankelijk meest geconcentreerde vloeistof is

toegenomen. Verschillende theoriën werden ter verklaring

ingeroepen, meestal niet aannemelijk. Brüecke en buys bal-

lot deden opmerken, dat in de poriën het water aan de

peripherie, de zoutoplossing nabij de as zich bevindt, dat

aan de zoutzijde het peripherische water wordt aange-

trokken, aan de waterzijde de centrale zoutoplossing, welke

laatste, in weerwil der verschuiving met de peripherische

waterlaag, in meerdere of mindere hoeveelheid aldus in het

water kan overgaan. Liebig wees op het grootere opslor-

pend vermogen van vliezen voor water dan voor zoutoplos*

singen, en nam aan, dat, bij de verplaatsing van water door

zout-oplossing, dus op elke doorsnede der porie meer water

moest doorvloeijen dan zout-oplossing. De proeven van
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ludwig hebben geleerd, dat het grootcr zout-gehalte wer-

kelijk in de as der poriën voorkomt, en daardoor aan de

theorie van bruecke en buys ballot eene hooge mate van

waarschijnlijkheid bijgezet.

Bij beide theoriën wordt aan het vlies een invloed op

de wisseling toegekend. De verschijnselen van endosmose

en exosmose worden tegenwoordig veelal diffusie-verschijn-

selen genoemd. Mijns inziens, moet men deze verschijn-

selen onderscheiden. Diffusie is de vermenging van twee

vochten, die in onmiddellijke aanraking met elkander zijn.

Osmose (zooals graiiam de endosmose en exosmose van

DUTROCHET noemt) is de vermenging onder den invloed

van een vlies, dat eene wijzigende werking uitoefent. Os-

mose is dus een zamengesteld verschijnsel, waarbij de ver-

schijnselen van drenking der vliezen en doorpersing door

vliezen evenzeer in aanmerking komen als de diffusie zelve.

Intusschen heeft jollv de wetten van dit zamengesteld

verschijnsel getracht te bepalen: hij heeft het begrip van

osmotisch aequivalent ingevoerd. De vraag is, of men voor

elke stof zulk bepaald aequivalent kan aannemen. Het ant-

woord is ontkennend. Vooreerst is het gebleken, dat de

concentratie-graad der met water wisselende vloeistof niet

zonder invloed is. Ten anderen staat het vast, dat de aard

van het vlies het osmotisch aequivalent wijzigt. Alcohol en

water tegenover een dierlijk vlies en tegenover een vlies

van caoutchouc toonen dit reeds ontegenzeggelijk aan.

De vraag is echter, of dierlijke vliezen niet in het alge-

meen dezelfde wetten volgen, en of in zooverre de door

jolly bepaalde aequivalenten geene toepassing vinden kunnen.

Proeven van imbibitie kunnen daaromtrent licht versprei-

dril. Alle dierlijke vliezen nu, die ik beproefd heb, volgen

de wet: dat zij meer water opnemen dan zout-oplossing, en

wel des te minder van deze laatste, hoe meer geconcentreerd

zij is. Eene naauwkeurige serie van proeven, met het



( Ho )

hoorn vlies genomen, heeft de volgende resultaten opgeleverd:

1. Eene cornea, bij de lucht-temperatuur gedroogd, neemt

minder gedestilleerd water op dan eene versche

;

2. een gedroogd hoornvlies wordt in water 33 tot 14

malen dikker dan in olie;

3. van zout-oplossingen neemt de cornea des te minder op,

hoe meer zij geconcentreerd zijn. In gewoon bronwater,

met 0.068% vaste bestanddeelen, zelfs in regenwater, is

de uitzetting der cornea veel geringer dan in gedestilleerd

water. Het geringste zoutgehalte vertoont zijn
1

invloed:

cornea in water in water in water

in water met y^ met jf^ Cl Na

SO 3 NaO
129. 108—119. 117—119. 101—103;

4. De uitzetting in water, met 5 pCt. gom in oplossing,

staat tot die in zuiver water — 1 : 3.5—4.5 ; evenzoo

met kweepittenslij m

;

5. Zoutzuur vertoont, bij verschillendeconcentratie-graden,

twee keerpunten van uitzetting en zamenkrimping;

Sterk zoutzuur
zamenkrimping, gevolgd

door uitzetting

1 Zoutzuur op 100 d. water // zamenkrimping.

1 // // 500— 20000 // uitzetting

1 // é 40000 // zamenkrimping.

1 n r/ 100000 uitzetting als water.

6. Azijnzuur vertoont een keerpunt.

Sterk azijnzuur sterke uitzetting

1 azijnzuur op 1000 d. water zamenkrimping

1 rt n 3000 // // sterkste zamenkrimping

1 tf n 40000 ff ff als water.

De sclerotica volgt in het algemeen dezelfde wetten.

Wij leeren hieruit, dat de osmotische aequivalenten voor

zouten op de dierlijke vliezen waarschijnlijk ongeveer van

toepassing zijn (de werking van purgeerzouten strekt ten
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bewijze); dat daarentegen die van zuren waarschijnlijk zeer

zullen gewijzigd worden door den concentratie-graad.

liet groot verschil van uitzetting in zuiver gedestilleerd

en in gewoon water, en de eigenaardige werking van zuren bij

verschillenden concentratie-graad zijn ook voor mikroskopie

geenszins van gewigt ontbloot. Mijne bevinding, bij mikrosko-

pisch onderzoek, dat de cornea door slap azijnzuur zamenkrimpt

en ondoorschijnend wordt, om bij sterker uitgezeten zeer door-

schijnend te worden, voorts, dat slap zoutzuur zoowel het

hoornvlies als de vezelachtige weefsels uitzet, sterker ze doet

zamenkrimpen en ondoorschijnend maakt, heeft tot de bo-

venstaande onderzoekingen aanleiding gegeven.

Ik heb voorts eenige osmotische proeven verrigt, waarbij

het vliesje, aan de binnen vlakte der eijerschaal gelegen,

«nis tusschenschot werd gebruikt. Zij moesten dienen: om

te toetsen ; of eiwit osmoseert, of de osmotische aequiva-

lenten van sommige stollen dezelfde zijn als bij het ge-

bruik van andere vliezen, eindelijk, of de zijde van het

vliesje, die naar het water gekeerd wordt, zoo als door

sommigen is aangegeven, invloed heeft.

De proeven werden op twee wijzen genomen 1°. met

geheele eijeren, welker uitwendige schaal voor een gedeelte

was afgepeld, en die aan de tegenovergestelde zijde al of

niet geopend werden; 2°. met het geïsoleerde en door zout-

zuur en alcali gereinigde vlies, om eene glazen buis bevestigd.

Het wit van eijeren heeft eene zekere consistentie, vooral

nabij den dojer. Het vertoont onder 't mikroskoop zeer

kleine kristalgroepen, waarschijnlijk sulphas calcis. Bij toe-

voeging eencr zekere hoeveelheid water ontstaat een vliezig

prnecipitaat (1,7 pCt.) ; bij verdamping tot het oorspron-

kelijk volumen verdwijnt dit weer en vertoont zich bij ver-

dure verdamping niet. Onder het mikroskoop ziet men het,

bij toevoeging van water, overal vliezig te voorschijn tre-

den. In alcaliën verdwijnt het. Brengt men eene laag water
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op eiwit, dan vormt het zich allengs en vertoont zidi als

nu eene zaraenhangende, vliezige massa. Ik meende, dat

het door toevoeging van water (onttrekking van alcali en

zouten) ontstond. Het vormt zich echter niet of naauwelijks

in gefiltreerd wit van eijeren, en het wordt dus door filtreer-

papier teruggehouden, zoodat het waarschijnlijk primitief

aanwezig was.

De resultaten der proeven zijn de volgende:

1. Een ongeschonden kippen-ei, in water gelegd, wordt

in eenige dagen 1 tot lf pCt. zwaarder; bij gedeeltelijke

afpelling der harde schaal zwelt het snel op, zoodat de

kalkschaal op vele plaatsen berst ; bij de hooge drukking

wordt tamelijk veel eiwit uitgeperst. Is de bovenzijde ge-

opend en wordt de van kalkschaal voor een deel ontbloote

onderzijde in gedestilleerd water geplaatst, zoo treedt veel

water snel naar binnen. In het water wordt weinig vaste

stof gevonden, bevattende sporen van eiwit en van suiker,

somtijds bij koking een' bouillon-reuk ontwikkelende; ruim

de helft is anorganische stof, waaronder veel chlorium.

Het osmotisch aequivalent van het doorgedrongen mengsel

van stoffen, was zeer verschillend:

Proc. organ. stof. osm. aequivalent.

1. 371 484

2. 47 611

3. 44 171

In het geledigde en gezuiverde ei werden stoffen gebragt.

Het osmotisch aequivalent bedroeg:

voor sulphas sodae 14,2 11,25

// chloorsodium 4,05 3,4 3,37

n ac. tartaricum 2,56 1,94

Deze zijn tamelijk overeenkomstig met de door jolly

gevondene. Die van het eiwit zijn buitengemeen hoog.

2. Met het geïsoleerde en gereinigde vliesje werden os-

motische proeven in 2 rigtingen genomen:
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Met wit van kippen-ei werd verkregen

:

osm. m%i Procent org. stof.

liet water op de buitenvlakte 191,<) 63,0

// // // // 144,6 50,1)

// ff >f binncnvlakte 15,3 85,5

// // // // 39,4 85,4

Met serum sanguinis:

osm. oeq. Proc . org. stof.

water op de buitenvlakte 73,5 26

// // binncnvlakte 22,6 62^

Met chloorsodium

:

water op de buitenvlakte 2,89

// // binncnvlakte 1,10

Met sulphas sodae

:

water op de buitenvlakte 21,2

ff ff binnenvlakte 0,78

In deze proeven roet chloorsodium en sulphas sodae was

een weinig vaste stof verloren gegaan, zoodat de aequiva-

lenfen te hoog zijn.

Uit deze proeven blijkt weder hetzelfde verschil in os-

motisch aequivalent voor chloorsodium en sulphas sodae

als joi.ly gevonden heeft, en een zeer hoog osmotisch

aequivalent voor eiwit. Voorts komt het groote verschil

aan het licht, dat de beide zijden van het eivliesje aanbie-

den, waarop vooral v. wittich in den laatsten tijd gewezen

heeft. Dit verschil moet in den bouw van het eivliesje zijn

gelegen. WiTTicn vond geen verschil tusschen buiten- en

binnenvlakte. Mij is een belangrijk verschil gebleken. De

binnenvlakte bestaat uit een laagje vezelen met ruime

mazen, waarin zich een korrelig vliesje met geene meet-

bare openingen voortzet, dat van de vezelen uitgaat ; het

overige van het vliesje bestaat uit lagen van dikkere en

dunnere in alle rigtingen elkander doorkruisende vezelen,

die grootere en kleinere geheel opene mazen overlaten, die
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door de volgende lagen weder geheel of' gedeeltelijk worden

aangevuld. Al de vezelen hebben het aanzien en de reactie

van veerkrachtige vezelen, maar de uitrekbaarheid is toch

zeer gering en de broosheid groot. In dit verschil in bouw

moet ongetwijfeld de verschillende doordringbaarheid bij

osmotische proeven gezocht worden, die ook bij doorpersing

blijkt. Onder eene drukking van eenige centimeters loopt

water vrij spoedig door van de buiten- naar de binnen -

vlakte; zeer langzaam in omgekeerde rigting. Het is dus

waarschijnlijk, dat het geringe osmotische aequivalent, in

die proeven gevonden, waarbij het water zich aan de bin-

nenvlakte bevond, aan gelijktijdige doorpersing van eiwit,

zout-oplossing enz. is toe te schrijven, die altijd onder hoogere

drukking stonden. Daarom volgt uit deze proeven ook niet

ontegenzeggelijk, dat eiwit werkelijk osmoseert. Mij blijft

over, de proef zoo te nemen, dat het eiwit onder geringere

drukking op het eivliesje staat en wel op zijne binnen vlakte."

De Heer staring zegt, ter vervulling zijner spreekbeurt,

het volgende:

Ik wensch uwe aandacht te vestigen op een werkje, dat

eerstdaags in het licht staat te verschijnen. Ik bedoel na-

melijk het voorschrift voor het maken van geologische

onderscheidingen op kaarten van Nederland en van de daaraan

grenzende streken, die het Topographisch Bureau van Oorlog

gereed maakt voor de aan die inrigting verbonden ingenieurs,

of liever voor den Nederlandschen topografischen ingenieur

in het algemeen. Hoe gering van omvang, zoo is dit

werk evenwel, mijns inziens, opmerkenswaardig:

1°. om de uitstekende uitvoering, waarbij de eer van

Nederland, in de toepassing van kleurendruk op kaarten,

op eene waardige wijze wordt opgehouden.

2°. omdat het een eersteling is hier te lande van eene

geologische kaart in kleurendruk.
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.'3°. omdat, bij de aanduiding der verschillende gronden,

op dit kaartje een vast stelsel van onderscheidingen in

liet oog is gehouden.

De waarde, die dit werk, wegens de beide eerste redenen

bezit, komt geheel voor rekening van het Topographisch

Bureau.

Mogt het om de derde reden eenige verdiensten bezit-

ten, dail meen ik mij danrvan iets te mogen toeeigenen,

omdat men mij, ten aanzien van het vaststellen der geolo-

gische onderscheidingen, wei heeft willen raadplegen.

Ik meende daarom ook de vrijheid te mogen nemen, om

aan het Topografisch Bureau te verzoeken, dat ik uwe

aandacht op dit werk mogt vestigen; hetwelk mij dit dan

ook heeft toegestaan, mij tevens met de meeste bereid-

willigheid in staat stellende om U, door eenige proef-af-

drukken, daarmede bekend te maken.

Vooreerst dan komt de uitstekende uitvoering in aan-

merking. Wat de topografische uitvoering in steengravure

betreft, zoo kon men niets anders verwachten van hetTopogra-

pbisch Bureau hetwelk door de groote topographischc Kaart

van Nederland op de schaal van 1:50000 getoond heeft dat

het dit werk volkomen meester is; maar ook in den kleuren-

druk is hier een hooge graad van volkomenheid bereikt.

De groote zwarigheid ligt, zooals bekend is, in het

volkomen juist op elkander passen der verschillende tinten,

wanneer die eenigzins menigvuldig zijn en, zoo als altijd

'bij de geologische kaarten, door lijnen van elkander wor-

den gescheiden, die in het minste niet inéén mogen vloeijen.

Die zwarigheden zijn ligt te begrijpen, wanneer men

slechts bedenkt, dat voor de negen bladen van haidinger's

geologische kaart van Oostenrijk, 64 steenen noodig zijn

geweest ; — elk exemplaar van de nieuwe geologische kaart

van bach van centraal Europa, 90 malen bedrukt is ge-
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worden, en dat dumont's geologische kaart van België en

de aangrenzende landen ruim 40 verschillende steenen ge-

vorderd heeft. Ik bedoel hier namelijk de laatste, te Parijs

vervaardigde, exemplaren; want de eerste zijn bij van der

maele uit de hand gekleurd.

Bij dit kaartje is het bezwaar van 20 maal drukken

volkomen overwonnen. De tinten, zoowel als de zuiverheid

der grenzen laten niets te wenschen over. Na het maken

der proefdruk is nog het een en ander voor den dag ge-

komen, dat verandering noodzakelijk maakt ; maar dit ont-

neemt niets aan de waarde van het werk.

Zoo zijn de letters, waardoor de verschillende gronden

worden aangeduid, te weinig in het oog vallend. Zij be-

hooren verdikt te worden, even als die van de tertiaire

gronden.

Zoo is op een paar proeven door de gekleurde arcerin-

gen, rood voor primair, blaauw voor secundair, en groen

voor tertiair, wel het oogmerk bereikt om door eene eigen-

aardige tint die groote geologische afdeelingen te onder-

scheiden ; maar tevens blijkt het, dat daardoor de grond-

tinten te veel verduisteren en dat zij dus door ligt

aangeduide eenkleurige arceringen vervangen dienen te

worden.

Zoo behoort het kolengebergte meer zwartbruin dan

rood gekleurd te zijn.

Ten anderen noemde ik het werk van het Topographisch

Bureau opmerkenswaardig, omdat het voor Nederland een eer-

steling is in de toepassing van kleurendruk op eene geolo-

gische kaart. Mij is althans niets anders bekend, dan een

paar schetsen met eenige weinige kleuren. Maar tevens is

dit ook als een eersteling te beschouwen voor het in kaart

brengen der geologie van Nederland. Want het zeer ver-

dienstelijke werk van Dr. acker stratingh, de uit de
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hand gekleurde geologische kaart vnn Groningen, die in

1837 verschenen is, en mijn Tceds voor 12 jaar uitge-

geven kaartje, zijn slechts als proeven te beschouwen;

mijn werk bepaaldelijk als eene zeer slecht gelukte proeve.

Eindelijk meen ik, dat dit werk uwe aandacht waardig

is, omdat daarbij een algemeen stelsel gevolgd is in de

wijze van onderscheiding der geologisch verschillende

gronden. Van het begin af aan, dat er geologische kaarten

gemaakt zijn, heeft men steeds getracht om algemeene re-

gels vast te stellen. Werner heeft er het zijne reeds toe

bijgedragen en von bucii heeft eenige grondslagen gelegd,

die nog veelal door de Duitschers worden opgevolgd; maar

nog altijd is men gestuit op de moeijelijkheden, die thans,

door het lithographieren met kleuren, uit den weg geruimd

zijn. Daarbij heeft men, al meer en meer, zulk eene me-

nigte verschillende soorten van onderscheidingen uitge-

dacht, dat er thans weinig meer overschiet om tot een

vast stelsel te geraken, dan het doen eener goede keuze.

Von buch heeft reeds voorgesteld, en dit is algemeen

aangenomen, om de donkerste kleuren te nemen, ter aan-

duiding der plutonische en vulkanische gesteenten, en om,

bij de neptunische, blaauw aan te nemen voor kalkgron-

den, geel- en roodachtig voor zand en zandsteen, violet

en groen voor leijen en leem; — in zoo ver namelijk

hiermede het mineralogisch karakter aangeduid wordt van

het gesteente, waar het in zijne grootste ontwikkeling aan-

wezig en het best bekend is. Hoewel b. v. het neocomisch

gesteente, in Zwitserland uit kalk bestaat, zoo is toch de

gele kleur daarvoor te verkiezen ; omdat het elders door

zeer sterk ontwikkelde en sedert lang naauwkcurig be-

kende zandsteenen wordt vertegenwoordigd.

Op de kaart van bacu is aangenomen, maar evenwel

niet streng volgehouden, om de neptunische gronden lichter

\ r.KSL. M MCDBD. AF1>. KATUUKK. I>EEL V. «J
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te kleuren naarmate zij jonger zijn, een uitmuntende re-

gel, die niet uit het oog verloren dient te worden.

Bij de geologische kaart van Frankrijk zijn kleuren

aangenomen voor de groepen^ die dan weder in onderdee-

len zijn verdeeld door verschillend gevormde en verschil-

lend gerigte zwarte arceringen. Hierdoor wordt echter het

aantal onderscheidingen te zeer beperkt en het schijnt mij

beter toe, om die verschillende arceringen te gebruiken ter

aanduiding der groote tijdvakken, waaronder die groepen

te brengen zijn.

Het aanduiden der gronden door letters, behalve door

de kleuren, is geheel onmisbaar, omdat daardoor de kaar-

ten ook bij lamplicht bruikbaar worden. Maar buitendien

leveren de verschillende vormen, welke aan die letters te

geven zijn, een zeer hoog te schatten hulpmiddel op,

om groepen en afdeelingen van gronden te onder-

scheiden.

Het drukken in kleuren geeft eindelijk gelegenheid,

om een ruim gebruik te maken van het onderscheidings-

middel, dat het leggen van gekleurde strepen over een

anders gekleurden ondergrond aanbiedt. Dit schijnt mij

vooral prijzenswaardig, wanneer men, bij geologische kaarten

van eene enkele streek of een enkel gebergte, de vormin-

gen weder in onderdeden wenscht vaneen te scheiden.

Kan men er evenwel buiten, dan moeten zij, geloof ik,

vermeden worden, omdat het werk van den kaartengraveur

daardoor bemoeijelijkt wordt en de grondtinten ligt het

haar kenschetsende verliezen.

De wenschelijkheid, om bij de geologische kaarten een

vast stelsel van onderscheidingen aan te nemen, zal, ver-

trouw ik, geen deskundige ontkennen. Een hoofddoel dier

kaarten is toch het geven van algemeene overzigten, het

doen parallelizeren met een oogopslag van gelijktijdig ont-

stane vormingen ; en dit doel wordt voorzeker niet beter
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bereikt dan door die gelijktijdigheid, met duidelijk in het

oog vallende en gemakkelijk te verstane kleuren en tee-

kens, aan te duiden.

Van het door mij gekozen stelsel bevat nu het werk

van het fopographisch bureau van Oorlog eene proeve. Ik

wil dit stelsel in het minste niet als het best gekozene

aanprijzen, maar heb slechts duidelijk trachten te maken,

dat, nu de wenschelijkheid van vaste regelen aan te ne-

men algemeen erkend wordt, er daartoe tegenwoordig ook

de mogelijkheid ten volle bestaat."

"De Heer van der boon mescii rigt de aandacht der

Afdeeling op de tegenwoordig tot eene aanmerkelijke hoogte

geklommen vervalsching der eetwaren, met voorbeelden

door hem gestaafd, waarbij hij tevens wijst op het gebrek-

kige en onvoldoende der wetgeving ten deze, en de be-

hoefte aantoont eener dringend gevorderde voorziening.

—

Uit een en ander neemt hij aanleiding tot het voorstel

:

//dat door de Afdeeling eene Commissie benoemd worde,

ten einde te onderzoeken, of de Nederlandsche wetgeving,

met het oog op de vorderingen der natuurkundige weten-

schappen en op de veelvuldige vervalschingen van eetwa-

ren en dranken, voldoende kan geacht worden, om die

vervalschingen tegen te gaan en de ingezetenen tegen de

nadeelige gevolgen daarvan te beschermen, en om, zoo dit

noodig mogt gerekend worden, aan de Afdeeling zulke

voorstellen te doen, die aan de llegering zouden kunnen

worden gezonden.

"

Na eene korte wisseling van gedachten, waaraan de

II. II. VAN GEUNS, VAN DER BOON MESCH, VAN HALL, SCIINEE-

voogt en van der hoeven deel nemen, wordt besloten dit

voorstel in handen te stellen vau de H.H. van der boon

MESCH, G. J. MULDER, DONDERS, VAN HASSELT en VAN GEUNS,
9*
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met beleefd verzoek om daarop de Afdeeling te dienen

van berigt, voorlichting en raad.

De Heer de Vriese draagt het volgende voor:

Over eenen Cytisus Laburno-purpureus van den Leidschen

A kademie-tuin.

Door enten of oculeren kan men, gelijk bekend is, op

eenen en denzelfden stam onderscheidene soorten of ver-

scheidenheden van planten aanbrengen, die daarop welig

tieren; die bladen, bloemen en vruchten, in één woord

alle organen aan die aangebragte soorten van planten anders

eigen, voortbrengen. Het is niet zeldzaam, om op éénen

vruchtstam meerdere soorten of verscheidenheden van vruch-

ten te zien ontstaan en rijpen.

Maar indien zoodanig verschijnsel zich vertoont aan

eene kruin eens booms, zonder voorafgegane enting of

oculatie, dan heeft daarbij iets buitengewoons en afwijkends

plaats, waarvoor men tot hiertoe geene reden heeft kunnen

gewen.

Ik bedoel een verschijnsel, dat in de Akademie reeds

vroeger is besproken, naar aanleiding van eene mededee-

ling van ons Medelid, den Heer G. Vrolik.

In 1846 plantte ik in den kruidtuin te Leiden eenen

boom, waarvan de stam is Cytisus Laburnum L. of Gouden

liegen, op welken, ter hoogte van drie voeten van den

beganen grond, was geënt de basterd, welken men bestem-

pelt met den naam van Cytisus Laburno-purpureus, of

ook wel C. purpurascens of sordidus.

Die boom was toen klein, maar zal thans ongeveer 15£

rijnl. voeten bereikt hebben.

Wij waren van onzen basterd uitsluitend de bloemen

van G. Laburno-purpureus, dus onzuiver of vuil paarse
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bloemen wachtende. Intusschen zagen wij, tot onze ver-

wondering, in plaats van laatstgemelde, jaren achtereen,

bijna niets anders dan de goudgele bloemen van den Gou-

den liegen, Cytisus Laburnum, met slechts enkele vuil-

paarse, dat is, die van C. Laburno-purpureus. Iets zoodanigs

is bij bastaarden niet vreemd. Men noemt dit verloopen

;

een verschijnsel dat in bijna alle kultuur-planten in meer-

deren of minderen graad valt waar te nemen, en waardoor

men verstaat, het terugkeeren van de gekultiveerde of de

door kunst verkregene plant tot haren oorspronkelijken

staat, of, in de geënte booinen, het praedomineren van

den moederstam boven het ent.

Diezelfde boom nu levert dit jaar het volgende op. Hij is

beladen met trossen van C. Laburno-purpureus en draagt

daarentegen slechts eenen enkelen tros van C. Laburnum L.

Nu heeft dus het ent weder de overhand en doet de

moederstam weder onder. Maar, bovendien zijn er nog

enkele takken van Cytisus purpureus Scop. en dit wel op

verschillende deelen van de kruin zigtbaar.

Wij hebben dus hier op te merken:

1°. Een moederstam van Cytisus Laburnum L.

2°. Eene kroon, die bloemen en bladen draagt van C. La-

burno-purpureus en welke op N\ 1 was geënt.

3°. Verder bloemen van C. Laburnum L. en van

4°. Cytisus purpureus Scop.

Hierbij valt op te merken, dat N 3
. 3 en 4 aan de kroon,

die bloemen en bladen draagt van C. Laburno-purpureu*,

niet door voorafgegane enting ontstaan waren.

Met andere woorden, en dit is mijne verklaring: de

basterd keert tot zijne elementen of factoren, of, zoo men

wil: zijnen vader en zijne moeder terug; indien althans

(gelijk ik meen) de stelling juist is, dat C. Laburno-

purpureus is een basterd, ontstaan door kruising van G.

Laburnum en C. purpureus.
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Tot dit laatste schijnt men regt te hebben te besluiten.

Deze basterd is, indien ik mij niet vergis, steeds steriel. Hij is

het eerst geproduceerd te Yitry bij Parijs, in 1826, bij eenen

kweeker, den Heer Adam, naar wien Poiret denzelven, te on-

regte (gelijk wij tegenwoordig aannemen), noemde Cytisus

Adami. De aangenomen regelen voor botanische nomenclatuur

vereischen, dat aan den basterd gegeven worde een naam,

die uit de namen der beide stamplanten gecomponeerd is,

zoo als in Laburno-purpureus. Daargelaten nog of men

iemand wel groote eer bewijst door zijnen naam te geven

aan een voorwerp, dat door kruising ontstaan is.

In dezen basterd zag ik de opgegevene en van den-

zelven ook uit afbeeldingen bekend geworden kenmerken

van C. Laburno-purpureus. Den tak met Cytisus purpureus

heb ik overeenkomstig bevonden met oorspronkelijke spe-

cimina van groeiplaatsen uit Tyrol.

De tros van C. Laburnum aan de kroon van onzen boom dit

jaar ontwikkeld, levert geen verschil met den gewonen Gou-

den Regen. Er is dus geen de minste twijfel of de basterd

hier zijne twee stamplanten doet te voorschijn treden.

Ik vraag vergeving voor dit weinige en oppervlakkige;

want, ik herhaal het, aan eene afdoende verklaring is als

nog niet te denken.

Wie weet echter of de microskoop niet eenmaal zal

kunnen aanwijzen, of hier eene wijziging en afwisseling-

van weefsels en stoffen bestaat, die den grond geeft tot

deze zonderlinge, men zou bijna zeggen, wispelturige

bloem-ontwikkelingen op eenen en denzelfden stam.

De Heer bierens de haan biedt voor de Verhandelingen

der Akademie eene herleiding aan der algemeen bepaalde

/°° Sin.pxd x f
00

Cos.p x d x
* VV

q
2 _}_ x i >

f
ï- 0*)

q
2 _j_ a.2 en toe-

o
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passing dier formulcn op het geval, dat Ï (x) den vorm

Cos.
u
jc of Sin. "x tot factor heeft. — Zij wordt in han-

den gesteld der H.H. lobatto en matthes, met beleefd

verzoek om, omtrent de plaatsing daarvan in de Werken

der Akaderaie, haar te dienen van berigt, voorlichting en

raad, zoo mogelijk in de volgende vergadering.

Bij de laatste omvraag verlangt de Heer harting eenige

inlichting, omtrent den voortgang der werkzaamheden van

de Commissie over de daling van den bodem in Neder-

land, als ook omtrent de voorgenomen vestiging der zelf-

registrerende toestellen.

De Heer stamkart berigt, dat de Commissie nog steeds

verstoken blijft van antwoord op hare jongste voorstellen,

dat zij inmiddels voortgaat met de waarnemingen omtrent

Waterhoogten aan' het Nieuwe Diep en te Amsterdam te

verzamelen, en dat van eerstgenoemde nu een volle jaar-

gang Tabellen aanwezig is, welke eene eerste rangschikking

eu berekening bevatten. Deze jaargang is thans het on-

derwerp van verdere berekening. De Heer stamkart hoopt,

dat binnen korten tijd, hieromtrent aan de Akademie een

verslag aangeboden zal kunnen worden. — Hij acht het

inmiddels wenschelijk, dat de Afdeeling bij den Minister

op eenig antwoord op hare voorstellen aandringe.

De Secretaris zegt gaarne bereid te wezen zulks op ge-

paste wijze te doen; waarna niemand iets meer heeft voor

te stellen, en de vergadering gesloten wordt.
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OVERZIGT

DER IN DE MAAND MEI 1856 DOOR DE

KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN ONTVANGEN

BOEKGESCHENKEN.

NEDERLAND.

Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid, uitgegeven door

de Ned. Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid.

Dl. IV. St. 2. Haarlem 1856. 8°.

Inhoud

h. c. van hall. Berigten en Mededeelingen.

Mededeelingen betreffende het Fabrijkwézen.

De vergaarbakken voor urine, door a. du pont aangeprezen.

Bijdrage tot de kennis van den Akkerbouw ineen gedeelte van Drenthe.

a. H. van der boon mesch. Over de vervalsching van Roggebrood.

o. J. hengeveld. Over het Rundvee en zijne verschillende soorten,

rassen en veredeling.

Uitgekomen boekwerken betrekkelijk de Landhuishoudkunde.

Tijdschrift der Ned. Maatschappij tot Bevordering der Ge-

neeskunst. Januarij—Maart 1856. Arnhem 1856. 8\

Inhoud

:

g. ph. f. groshans. Het onderwijs in de Geneeskunde te Leiden in 1G63.

j. c. de man. Leonardus Stocke. Eene historische bijdrage.

m. b. vos. Waarneming van een gecompliceerde hoofdwond.

Naamlijst der Leden van bestuur van de commissiën en

van de afdeelingen der Ned. Maatschappij tot Bevorde-

dering der Geneeskunst. 1856, 8°.

Practisch Tijdschrift voor de Geneeskunde in al haren

omvang. Mei. 2 e Jaargang. N. S. Gorinchem. 8°.

Inhoud

:

polyn büciiner. Historisch overzigt betrekkelijk de Hydro-Therapie

N. j. b. landman. Laat ontstane en doodelijke gevolgen eener hoofd-

beleediging.
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West-Indié'. Bijdrage tot de Bevordering van de Kennis

der Ned. West-Indische Koloniën. Jaargang 1850.

1° Afl. Haarlem 1856. 8°.

Inhoud

:

A. corux. Bijdrage tot de kennis van Surinamc's binnenland, bijzonder

die van eenen inlandschen volksstam; uit het journaal van een plei-

ziertogtje naar do Opper-Saramacca, gedaan in Octobcr 1847.

ii. c. fockb. Nog iets over Hout.

a. copijn. Woningen voor Europccschc kolonisten in Suriname.
O. a. van 8Ypi:steyn. Geschiedkundige aanteekeningen.

uümontieb. Is de gele koorts besmettelijk ? Beantwoord door j. la ure.

Tuinbouw-Mora van Nederland en zijne Overzeesche Be-

zittingen enz. Dl. III. 5—6° Afl. Leiden. 8°.

Inhoud:

k. p. baron van baders. Beschrijving en aanwending van den Mest-
poter van s. d. van hevninoen.

Do soorten van het geslacht Acschynanthus in de kassen.

Fransche acclimatisatie-proeven.

von siEnoLD. Japansche plantcn-kultuur.

Nieuwe planten van 1855, ingevoerd door e. ii. krelage en zoon.

W. c. spoor. Gids voor tuinbouw en bloementeelt, naar de nieuwste

bronnen bewerkt.

witte. De Ouderdom der Boomen.

Flora-Batava. 179 e Aflevering. 4\

c. l. blume. Museum Botanicum Lugduno-Batav. Tom.

II. Easc. 9—12. Lugduni-Batavorum. 8e .

w. c. ii. staring. De Bodem van Nederland. Haarlem 1S5G. 8°.

J. de wal. Accijnsbricf van Haarlem, in 1274 door flo-

ris V verleend of ontworpen. Leyden 185G. 8°.

De Dichtwerken van bilderüijk. Haarlem 1856*. 8o.

Verzamelingstabel der Waterhoogten langs den Boven-llfjn,

Waal, Merwede, enz. Januarij—Maart.

Catalogus der Bibliotheken over Godgeleerdheid, Geschie-

denis, Ilegtsgeleerdheid, enz. der 11.11. J. l. wolter-

BEEK, II. WEILAND, J. BOEKE, J. W. ABRESCII CU A. BACK».

Amsterdam 1855. 8°.

der Bibliotheek over R. K. Godgeleerdheid, Ge-
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schiedenis en Letterkunde van u. j. c. van nouhuys.

Amsterdam 1856. 8<>.

Catalogus van een Begtsgeleerde Bibliotheek van c. c. van

der hoek. Leijden 1856. 8°.

van Boeken over Godgeleerdheid, Oostersche

Letteren enz. der H.H. p. j. i. de fremery en a. van

herwaarden. Utrecht 1856. 8°.

Catalogue des Livres relatifs aux sciences Naturelles etc.

délaisse's par feu p. j. i. de frémery et feu f. d. schurürt.

Utrecht 1856. 8<>.

d'une collection choisie de Livres cTHistoire Na-

turelle principalement d'entomologie; laissée par feu

w. de haan. Leide 1855. 8°.

DÜITSCHLAND.

Abhandlungen der Math.-Phys. Classe der Königlich Baye-

rischen Akademie der "Wissenschaften. B. VIL 3 Abth.

München 1855. 4°.

Inhalt:

e. harless. Theorie und Anwenduug des * Seitendruckspirometcrs",

eines neuen Instrumentes zur Bestimmung der Respirationsluft.

l. seidel. Bemerkungen über den Zusammenhang zwischen dem Bil-

dungsgesetze eines Kettenbruches und der Art des Fortgangs seiner

Naherungsbücke.

a. vogel, jun. Ueber die Zersetzungen salpetersaurer Salze durchKohle.

s. fischer- Beitrag zur Kenntniss der Ostracoden.

a. vogel, jün. Beitrag zur Kenntniss der oxalsauren Salze.

e. harless. Beitrage zu einer wissenschaftlichen Begründung der Lehre

vom Mienenspiel.

c. f. sohoenbein. Ueber die nachstc Ursache der spontanen Blauung

einiger Pilze.

Abhandlungen der Philos.-Philolog. Classe der Königlich

Bayer. Akad. der Wissenschaften. B.. VII. 3e Abth.

München. 1855. 4°.

Inhalt

:

f. streber. Die Ultesten in Salzburg geschlagenen Münzen. Ein Beitrag

zur Geschichte des Herzogthums Karnthen. Zweite Abtheilung. Die

Münzen der Könige und Herzoge.
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K, iivlm. Uebff Cicero's Hcdc pro C. Kubirio Postuum.

PIsaÜM Uober dio iriinischo Stammverfassung.

l. si'ENOEL. Ueber das erste Buch der Annalen des Tacitus.

Isokrates und Platuu.

k. nuRSiAN. Ueber das Vorgebirg Taenaron.

Abhandlungen der llistorischen Classe der Kónigl. Bayer.

Akademie der Wissenschaften. B. VIL 3 C Abth. VIII.

1 Abth. München 1855. 4°.

Inhalt von B. VII. 3e Abth.

k. a. muffat. Die Grafen von Treffen in Kürnthen als een Zweig des

alemanischen Dynastcngeschlechtes der Grafen von Veringen-Als-

hauzen.

j. e. ritter v. koch aernfeld. Reichersberg am Inn, d. i. die Prob-

stei regulirtcr Chorberren, und Weiland ihr dynastisches Besitzthum

in Bayem, Kürnthen und Oesterreich ; — und die Abstammung und

dus tragische Geschick des erlauchten Stifters, und«eeiner blutsver-

wandten Vervolger — nach dem Laut der roystischen Legende —
historisch, genealogisch und topographisch dargestellt, und kritisch

crl'autcrt. — Ncbst Anhang, enha.lt das chronologisch-genealogischc

Schema über die dynamische in die Vorgeschichte Baycrns hinauf-

reichende Abstammung des Stifters, und über das spatere Erlöschen

seiner zahlrcichen, aber in den Ministerial-Adel herabgestiegenen

Nachkommen.
wittmann. Die alteste Geschichte der Markomannen.

f. icunstmann. Studiën über Marino Sanudo den alteren mit einem

Anhange seiner ungedruckten Briefe.

B. VIII. ie Abth.

gottl. l. fr. tafel und g. m. thomas. Der Doge Andreas Dandolo

und die von demselben angclegtcn Urkunden-sammlungen zur Staats-

und Ilandelsgeschichte Venedigs. Mit den Originalregistern des Liber

Albus, des Liber Blancus und der Libri Pactorum, aus dem Wiener

Archiv.

wittmann. Ueber die Stellung der agilolfingischen Herzoge nach Aus-

sen und nach Innen.

F. kunstmann. Valeiitin Fcrdinand's Beschrcilmng der Wcstküstc Afrikas

bis zum Senegal mit Einleitung und Anmcrkungen.

Gelehrte Anzeigen, herausgegeben von Mitgliedern der K.

Bayer. Akademie der Wissenschaften. B. XII. Mün-

chen 1855. 4o.

j. wiSMAHR. L. Hübner's Biographische Charakteristik.

München 1855. 4°.

r, n. w. von hebmann. Ueber die Gliederung der Bevolkc-
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rung des Königreichs Bayern. (Festrede). München

1855. 4o.

F. von thiersch. Uber die Grensscheide des Wissenschaf-

ten. München 1855. 4°.

Rede in den öfïentlichen Sitzung derKö-

nigl. Akad. der Wissenschaften zu ihrer 96 Stiftungs-

feier. München 1855. 4°.

Annalen der Königlichen Sternwarte bei München. B. VIII.

München 1855. 8°.

Zeitschrift des Deutsch-Oesterreichischen Telegraphen-Ver-

eins. Jahrgang III. Heft I. Berlin 1856. 4°.

Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Göttingen. B. VI. Göttingen 1856. 4°.

Inhalt:

f. wöhler. TJeber das Tellur'athyl.

j. w. h. conradi. Bemerkungen über die gastrischen Fiebev.

f. 'wöhler. Der Heerwurm gebildet aus Larven der Thomas-Trauer-

mücke (Sciara Thomae).

a. grisebach. Systematische Bemerkungen über die beiden ersten

Pflanzensammlungen Philippi's und Lechler's im sudlichen Chili and

an der Maghellans-strasse.

j. f. l. HAüSMANN. Ueber die durch Molecularbewegungen in starren

leblosen Körpern bewirkten Formver'anderungen.

w. weber. Bestimmung der rechtwinkeligen Componenten der erdmag-

netischen Kraft in Göttingen in dem Zeitraurae von 1834—1853.

f. G. schneidewini. De Hypothesibus Tragoediarum graecarum Aris-

tophani Byzantio vindicandis commentatio.

G. f. grotefend. Erlauterung der babylonischen Keilinschriften aus

Behistun.

Erlauterung zweier Ausschreiben des Königes Ne-

bukadnezar in einfacher babylonischer Keilschrift mit einige Zugaben.

11. ewald. Abhandlung über des athiopischen Buches Henokh. Ent

stehung, Sinn und Zusammensetzung.

g. waitz. Uber die altdeutsche Hufe.

f. w. schneidewin. Uber die Trachinierinnen 'des Sophokles.

k. f. hermans. Ueber Grundsatse und Anwendung des Strafrechts im

griechischen Alterthume.

Nachrichten von der Georg-Augusts-Universitat und der

Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.

N°. 1—18. 1855. Göttingen, 1855. 8°.
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Abhandl tingen der Naturforschenden Gcsellschaft zu Halle.

B, III. 3, 4 Heft. Halle 1855. 4\

Inhalt:

k. iRMiscn. Boitriigo zur vcrgleichendcn Morphologic der Pflnnzen.

j. s. c. scnwEiGOEit. Ueber Magnctismus in akustischer Bezichung.

ii. ïtUKMioiSTKR. Anatomie der Coracina scutatii.

m. sciidltze. Ueber die Kntwickelung von Arenicala piscatorum ncbst

Iiemerkungcn übcr die Kntwickelung andercr Kicmenwürmcr.

Vcrhandlungcn der Physicalisch-Medicinischen Gesellscbaft

in Würzburg B. VI. Heft. 3. Würzburg 1856. 8°.

Inhalt:

rosesthal. Bericht übcr einc Typhus-Epidemie in Gcrbrunn im
Hcrbste 1854.

BuiiL. Ueber die zusammengesctzte Echinokokkengcschwnlst derLeber.

brönner. Spontaner Abgang eines Harnsteincs bei einem cinjahrigen

Kin de.

voot. Cretinismus in Uenterfrnnken.

Bcitrag zur Lehre von der Galle Secretion. Ueber das Vorkommen von

Leucin (und Tyracin?) im pancreatisclien Safte und im Darminhalte,

ncbst cinigen Resultaten der Anlcgung von Pancreasfisteln. Zur

Lehre von der Wirkung des Darmsaftes auf Protein-Substanzen.

Kudwig's Speichelversuch.

Kinigc Untersuchungen über die Resorption von Eisensalzen.

Ueber die Umzctsung van Amygdalin zu Blaus'aure im lcbendeKörpor.

Nachweis der ncgativcn Scbwankung des Muskelstroms ara natürlich

sich contrahirenden Muskei.

Archiv. für Pathologische Anatomie und Physiologie und

fiir Klinische Medicin. B. IX. Heft. 3. 8\

Inhalt:

11. uïsciika. Die Altersver'anderungen der Zwischenwirbclknorpel.

n. iiambekgek. Hcitriige zur Physiologie und Pathologie des ilcrzcns.

il r.ERT. Ueber Eutzündung der Ilirn-Sinus.

fj, ARNsrERGER. Bcmcrkungcn übcr das "Wcscn, die Ursache und die

pathologisch-anatomische Natur der Lungenver'anderung nach der

Durchschneidung der beiden Lungenmagennervcn am Halse.

Kleinere Mittheilungen.

Astronomische Nachrichten B. XLII. Altona 1856. !



( 130
)

ZWITSERLAND.

Memoires de la Société de Physique et d' Histoire Na-

turelle de Genève. Tom. XIV. 1™ Partie. Genève, 1855.

Table.

H. de saüssüre. Mélanges hyménoptérologiques.

f. j. pictet. Notices sur quelques anomalies de 1'organisation.

j. d. choist. Mémoire sur les families des Camelliac§es.

thüry. Observations sur 1'anthogenie de rHemerocalle fauve.

c. marignac. Recherches sur les formes cristallines de quelques com-
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DER AFDEELING

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN,
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Tegenwoordig de Heeren: j. van der hoeven, p. harting,

II. C. VAN HALL, F. J. STAMKART, J. L. C. SCHROEDER VAN DER

KOLK, W. VROLIK, D. RIERENS DE HAAN, F. A. W. MIQLEL,

CL. MULDER, C. II. D. DUYS BALLOT, G. VROLIK, F. C. DONDERS,

G. A. VAN KERKWIJK, C. J. MATTHES, R. VAN REES, J. VAN GEUNS,

A. II. VAN DER BOON MESCH, J. P. DELPRAT, H. J. IIALBERTSMA,

W. H. DE VRIESE, J. A. C. OUDEMANS, F. DOZY.
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Het Proces-verbaal der gewone vergadering van den 31 sten

Mei j. 1. wordt gelezen, goedgekeurd en vastgesteld.

De Secretaris zegt, dat de H.H. lobatto, storm buysing,

VAN DER KUN, VOORHELM SCHNEEVOOGT, G. J. MULDER, VAN

Hasselt, schriftelijk berigt hebben, dat zij, om verschillende

redenen, niet in de gelegenheid waren deze vergadering bij

te wonen. De Heer van breda had zich, op gelijke wijze,

wegens het niet bijwonen der vergadering en wegens het

niet vervullen zijner spreekbeurt verontschuldigd. Hij hoopt

zich van die taak in eene der volgende vergaderingen te

kwijten. — Aangenomen voor berigt, onder aanbeveling voor

het vervolg;.lb'

Worden gelezen brieven ten geleide van boekgeschenken

:
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1°. van den Minister van Binnenlandsche Zaken ('s Graven-

hage 5 Junij 1856, N°. 143, 5e Afd.); 2°. van den Mi-

nister van Binnenlandsche Zaken ('s Gravenhage 16 Junij

1856, N*. 259, 6e Afd.); 3°. van den Heer i. a. nlthoff

(Arnhem 12 Junij 1850); 4°. van den Heer w. h. zimmer-

man (Amsterdam 7 Junij 1856); 5°. van den Heer j. budqe,

Secretaris van het Naturhistorische Verein der Preussischen

Rheinlande und Westphalen's (Bonn 29 Mei 1856); 6*.

van den Secretaris der Senckenbergische Naturforschende

Gesellschaft (Frankfort a/M. 11 Mei 1856). — Wordt be-

sloten tot plaatsing der boekgeschenken in de boekerij en

tot schriftelijke dankzegging.

Worden ingebragt brieven tot dankzegging voor ontvangen

l)oekgeschenken : 1°. van den Secretaris-Generaal van het

Ministerie van Buitenlandsche Zaken ('sHage 25 Junij 1856);

2°. van den Secretaris van het Historisch Genootschap te

Utrecht (Utrecht 3 Junij 1856); 3°. van den Secretaris van

het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbe-

geerte te Rotterdam (Rotterdam 26 Junij 1856). — Aan-

genomen voor berigt.

De Secretaris berigt, van den Heer c. v. d. sterr (Hel-

der 10 Junij 1856) eenen brief ontvangen te hebben, ten

geleide van Tabellen, opgemaakt uit gedane waarnemingen.

Hij heeft deze in handen gesteld van de Commissie voor

de daling van den bodem in Nederland.

De Secretaris brengt ter tafel eenen brief van den Heer

hasskarl (Tjiandjoer, Preanger Regentschappen 8 April 1856),

waarin vele botanische waarnemingen en bijzonderheden wor-

den medegedeeld. De brief wordt, als aangeboden voor de

Verslagen en Mededeelingen, in handen gesteld van de Com-

missie van redactie.

VERSL. EN MËDED. AFD. NATUÜBK. DEEL V. 10
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Wordt gelezen een brief van den Minister van Oorlog

('s Gravenhage 30 Mei 1856, Bureau der Genie, N°. 36, B.)

van den volgenden inhoud:

„ Voor de inrigting en plaatsing van bliksem-afleidingen

zijn tot nu toe gevolgd de voorschriften, vervat in de

Handleiding tot liet stellen van de bliksem-afleiders, van

den Luitenant - Generaal 'Baron kraijenhoff (Nijmegen,

1836.)

De daarnaar gestelde afleiders op de onderscheidene bus-

kruid-magazijnen, zijn in goeden staat onderhouden, en men

vermeende dat daardoor die magazijnen genoegzaam be-

veiligd waren, voor dat bekend was geworden de Instruc-

tion sur les paratonnerres adoptée par VAcadémie des

Sciences (Parijs 1855), welke geheel anders is dan de ver-

melde voorschriften, voornamelijk ten aanzien van de za-

menstelling der naalden, van de grootte harer stralen van

beveiliging en van het metaal voor de geleiders aanbevolen.

Ik neem de vrijheid, U, Mijnheer de Voorzitter! te ver-

zoeken, mij te willen doen kennen het gevoelen der Aka-

demie nopens de regels, gesteld in het fransche voorschrift,

en of de Akademie vermeent dat het noodig zou wezen,

daarnaar op buskruid-magazijnen afleiders te doen stellen

ter vervanging van die, naar de voorschriften van den Lui-

tenant-Generaal kraijenhoff vervaardigd.

In vele der tot verdediging ingerigte gebouwen in de

werken van de Hollandsche linie en bij het Haarlemmer-

meer is ook buskruid geborgen.

Deze gebouwen, granaat- of bomvrij, zijn gedekt met

metselwerk en grond. Andere, b.v. die in de werken te

Honswijk, te Everdingen en te Vuren, zijn betrekkelijk de

omliggende voorwerpen zeer hoog.

Men is het niet eens, of het al of niet noodzakelijk zou

wezen, afleiders op die gebouwen te stellen.
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Ook omtrent die aangelegenheid zou ik zeer gaarne het

gevoelen der Akademie door U vernemen.

Ten einde de Akademie daarover zou kunnen oordeelen,

Ik 1) ik de eer, U te doen toekomen teekeningen van eenige

dier gebouwen, welke het mij aangenaam zal zijn later

terug te ontvangen."

Wordt besloten dezen brief met de daarbij behoorende

teekeningen in handen te stellen van de H.H. van rees en

delprat, met beleefd verzoek, om daarop in de eerstvolgende

vergadering de Afdeeling te dienen van ontwerp-antwoord

aan den Minister.

De Heer van der boon mesch leest in eigen naam en

in dien van de H.H. van hall, miquel en g. vrolik een

ontwerp-adres voor, aan den Minister van Binnenlandsche

/aken, waarvan de slotsom is: dat „de Afdeeling de aan-

klacht van den Minister van Binnenlandsche Zaken vestigt

„op het slecht gekozen plantsoen en de verkeerde behan-

„ deling en verwaarloozing der boomen, zoowel in vele ste-

den als langs vele openbare wegen op te merken, en hare

„overtuiging uitdrukt, dat de provinciale, plaatselijke en

„ andere besturen, door Zijne Excellentie daarop opmerkzaam

„gemaakt, een gewenschten invloed zouden kunnen oefe-

„nen ter verbetering der aangeduide gebreken, en ter voor-

„koming van aanmerkelijke schade en nadeelen."

De Vergadering vereenigt zich met genoemd ontwerp, en

besluit dat het in zijn geheel den Minister van Binnenland-

sche Zaken zal worden voorgedragen.

De Heer donders leest in eigen naam en in dien van

de II.H. VAN DER BOON MESCH, G. J. MULDER, VAN HASSELT

in van geuns, het volgend Verslag voor op het in hunne

handen gestelde voorstel van den Heer van der boon

jo*
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„ In de laatste vergadering der Natuurkundige Afdeeling

van de Koninklijke Akademie van "Wetenschappen heeft

de Heer van der boon mesch de aandacht der Leden ge-

vestigd op de tot eene aanmerkelijke hoogte geklommen

vervalsching van eetwaren en dranken en op de ongenoeg-

zaamheid van de Nederlandsche Wetgeving, om die ver-

valschingen tegen te gaan en te straffen en langs dien

weg de ingezetenen tegen de nadeelen daarvan te bevei-

ligen. Uit een en ander nam hij aanleiding tot het vol-

gende voorstel : „ dat door de Afdeeling eene Commissie

„benoemd worde, ten einde te onderzoeken, of de Ne-

„ derlandsche Wetgeving, met het oog op de vorderingen

„ der Natuurkundige Wetenschappen en op de veelvuldige

„ vervalschingen van eetwaren en dranken, voldoende kan

„ geacht worden om die vervalschingen tegen te gaan en

„ de ingezetenen tegen de nadeelige gevolgen daarvan te

„ beschermen, en om, zoo dit noodig mogt gerekend wor-

„den, aan de Afdeeling zulke voorstellen te doen, die aan

„de Regering zouden kunnen worden gezonden."

De Vergadering heeft besloten dit voorstel in handen

te stellen van de H.H. van der boon mesch, g. j. mulder,

donders, van hasselï en van geüns, met verzoek om
daarop de Afdeeling te dienen van berigt, voorlichting en

raad. Ten gevolge van dit besluit hebben zij de eer het

volgende te rapporteren:

Dat de vervalsching van eetwaren en dranken, vooral in

den laatsten tijd, zeer is toegenomen, zal ieder toestemmen,

die nu en dan geroepen is deze te onderzoeken, en de duurte

der levensmiddelen heeft niet weinig bijgedragen om aan

de vervalschingen meerdere uitgebreidheid en algemeenheid

te schenken. De vervalschingen inzonderheid van meel,

van sommige broodsoorten, inzonderheid van die, welke voor

de minvermogenden bestemd zijn, van gist, azijn, wijn, sui-

kergoed enz., zijn menigvuldig, en van de meel- en brood-
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itcn wordt het voedend vermogen verminderd door de

toevoeging niet alleen van minder stikstofhoudende bestand-

d( ( len, maar soms zelfs van anorganische stoffen, en het

vermengde meel voor beestenvoeder wordt soms tot hei

voedsel voor menschen gebezigd. Hierdoor worden de in-

gezetenen van meer dan eene zijde benadeeld en aan I

schandelijkst bedrog ten prooi gegeven, terwijl de eerlijke

handelaar de mededinging niet kan volhouden en gevaar

loopt om, tot verzekering van zijn middel van bestaan, zich

insgelijks aan vervalsching schuldig te maken.

De tegenwoordige Nederlandsche Wetgeving is niet bij

magte om deze vervalsching en hare nadeelige gevolgen te

keeren. Art. 318 van het Code Pénal bepaalt slechts, dat

hij, die vervalsente en voor de gezondheid schadelijke be-

standdeelen bevattende dranken zal hebben verkocht, zal

worden gestraft. Art. 423 wordt op zeer verschillende wij-

zen verklaard en toegepast, en is ook daarom onvoldoende.

De Wet van 19 Mei 1829, Staatsblad 1829, N°. 35, strek-

kende om de vermenging van vergiftige of andere schadelijke

zelfstandigheden in eet- en drinkwaren te beteugelen, en

die is vastgesteld, nadat men ontdekt had dat sommige bak-

kers te Brussel het brooddeeg met zwavelzuur koperoxyde

of zinkoxyde vermengden, is insgelijks onvoldoende om de

bedoelde vervalsching tegen te gaan, en menige vervalscher

is- of niet vervolgd of vrijgesproken, omdat in Art. 1 slechts

gesproken wordt van vergiftige stofFen. Elke vervalsching

derhalve, hoe nadeelig voor de verbruikers, als zij slechts

niet met vergiftige stoffen heeft plaats gehad, is niet straf-

baar, en het zijn juist deze vervalschingen, die het meest

plaats hebben en het meeste schade veroorzaken. Hierdoor

wordt voor allerlei valsche redenering over het niet of wel

schadelijke van de bijgemengde stoffen voor de gezondheid,

ruime gelegenheid geschonken, en is de regter belemmerd

om den vervalscher te straffen; en zoo doende duurt het
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kwaad niet alleen voort, maar wordt door de straffeloosheid

bevorderd; het onzedelijk bedrijf wordt als iets geoorloofds

beschouwd en uitgebreid, en de maatschappij verkeert in dit

opzigt zonder bescherming.

Dit ons oordeel wordt niet alleen door de ondervinding

hier te lande, maar ook door de ervaring in België, waar,

tot in Maart van dit jaar, dezelfde wet als in ons vader-

land bestond, bevestigd. Ook daar heeft men het onvol-

doende der bestaande wetsbepalingen ondervonden, en het

in het belang der maatschappij noodzakelijk geacht, door

nieuwe wettelijke bepalingen daarin te voorzien. De door

de Regering voorgedragen wet is, zoowel in de Kamer der

Volksvertegenwoordigers als in den Senaat, met algemeene

stemmen, op twee na, aangenomen, en uit de beraadslaging

bij die gelegenheid is het overtuigend gebleken, hoe drin-

gend de behoefte aan deze wet geworden was, en waardoor

tevens aan de met aandrang uitgedrukte begeerte van het

te Brussel gehouden Gezondheids-congres en van de Akade-

mie der Geneeskunde voldaan is.

Ook in Engeland en Frankrijk heeft men tegen de hier be-

doelde vervalschingen nieuwe wettelijke bepalingen vastgesteld.

Het is op grond van al deze feiten, dat de Commissie

voorstelt, om zich met het voorstel van den Heer van der

boon mesch te vereenigen, en de aandacht der Regering op

dit onderwerp te vestigen en met ernst op voorziening in

deze, zoo zeer door de belangen der ingezetenen gevorderd,

aan te dringen. Mogt de Afdeeling in deze zienswijze der

Commissie deelen, dan is zij bereid in de volgende verga-

dering het concept van de missive aan de Regering ter tafel

te brengen."

Bij de beraadslaging over genoemd Verslag, waaraan de

H.H. VAN HALL, VAN DER BOON MESCH, VAN GEUNS, DONDERS,

van rees, o. vrolik deel nemen, komen ter spraak de vraag.
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nl de AJdeeling, waar het op wettelijke bepalingen aankomt,

bevoegd is, (lc kwestie in haar geheel te ovtr/.un BB het

onvoldoende der tegenwoordige wetgeving te beoordeelen;

of het ook wenschelijk mag gerekend worden daarop het

advies der Letterkundige Afdeeling te vernemen; het ant-

woord van de zijde der leden van de Commissie, dat er geen»

andere wettelijke bepalingen bestaan dan diegene, welke in

het verslag werden genoemd, dat deze onvoldoende mogen

gwekend worden, waarbij op nieuw op het voorbeeld van

België wordt gewezen; eindelijk dat, zoo het aanbod der

Commissie wordt aangenomen tot het indienen van een ont-

Au-rp-adres daaromtrent aan de Regering, het der Afdeeling

steeds zal vrij blijven, zich daarmede te vereenigen of de

gevorderde voorlichting elders te zoeken.

Na sluiting der beraadslaging, vereenigt de Vergadering

zich met het ingediend verslag en noodigt zij de Commissie

uit, om gevolg te geven aan hare heusche aanbieding, en

der Afdeeling in eene volgende vergadering te dienen van

een ontwerp-adres aan den Minister van Binneulandsche

Zaken, omtrent de vervalsching der eetwaren.

De Heer van rees, in wiens handen werd gesteld een

Handschrift, ingezonden door den Heer goetmaekers te Brus-

ttlj met verzoek om de Afdeeling voor te lichten omtrent

de vraag, of het een nader onderzoek behoort te ondergaan

ter beoordeeling der geschiktheid van uitgave, berigt hierop:

dat dit Handschrift een overzigt bevat van de ontdekking

der Slingeruurwerken door hüyghens en van de verdere ver-

beteringen, door onzen beroemden landgenoot aan de uur-

werken aangebrngt, alsmede van zijn astronomisch planeta-

rium. Dit overzigt is geheel ontleend aan de algemeen be-

kende werken van hüyghens. Daaraan is toegevoegd de

<>j)-a\c van eenige latere vorderingen in de kunst van het

maken van uurwerken, waaronder voorkomt de beschrijving
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van een door den Heer goetmaekers zelven uitgevonden

conisch uurwerk, de dagelijksche beweging der aarde voor-

stellende. Overigens worden in het Handschrift noch his-

torische nasporingen, noch wetenschappelijke onderzoekingen

gevonden, waardoor een nieuw licht op de ontdekkingen van

hüyghens geworpen wordt.

De Heer van rees is derhalve van oordeel, dat het aan-

geboden Handschrift niet behoort opgenomen te worden in

de Werken der Afdeeling. Hij stelt der Vergadering voor,

dat het Handschrift den schrijver worde teruggezonden met

beleefde dankzegging voor de mededeeling daarvan en met

kennisgeving, dat de Afdeeling zich met zijne uitgave niet

kan belasten. — Wordt dien overeenkomstig besloten.

De Heer matthes leest in eigen naam en in dien van

den Heer lobatto het verslag voor, op de in hunne han-

den gestelde en door den Heer bierens de haan aangebo-

den verhandeling. De slotsom der beschouwingen van beide

verslaggevers is, dat deze verhandeling, welke zich aan den

vroegeren arbeid van den verdienstelijken schrijver aansluit,

allezins verdient in de. Werken der Akademie opgenomen te

worden, en dat zij derhalve tot het in druk uitgeven daar-

van den raad geven. Zij kunnen echter niet afzijn daarbij

het voorstel te voegen, om den schrijver in overweging te

geven, dat hij zijnen arbeid in de fransche taal overzette,

en dezen daarin ter plaatsing aanbiede. Daartoe bestaan

toch dezelfde redenen, als welke den schrijver in der tijd

bewogen hebben om zijne Tables dintégrales dèfinies in

die taal uit te geven.

De Vergadering vereenigt zich met de conclusie van het

rapport omtrent het opnemen der verhandeling in de Wer-

ken der Afdeeling, en noodigt, na eenige wisseling van ge-

dachten, waaraan de H.H. stamkart, matthes, de haan en

de Voorzitter deelnemen, den schrijver uit, om zijnen arbeid
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in de fransche taal over te brengen. De Heer de haan

zegt, onder dankzegging aan H.H. verslaggevers voor hun

gunstig oordeel en aan de vergadering voor haar besluit,

daartoe gaarne bereid te zijn.

De Heer buts ballot spreekt, ter vervulling zijner spreek-

beurt, over de strekking van eenige algemeene beginselen der

natuurkunde, bijzonder daarover, dat de atomen, zoowel de

heterogene als homogene, met elkander in evenwigt zijn. Hij

biedt zijn daarover gesteld betoog ter plaatsing aan in de

Verslagen en Mededeelingen, waarna het in handen wordt

gesteld der Commissie van redactie.

De Heer w. vrolik draagt, ter vervulling zijner spreek-

beurt, eenige Bijzonderheden voor omtrent de ontleding van

eenen in den zoölogischen tuin te Amsterdam gestorven

Boom Kengoeroe (Dendrolagus inustus) en licht zijne voor-

dragt toe met eenige medegebragte voorwerpen en afbeeldin-

gen. Hij hoopt daarover in eene volgende vergadering eene

breedvoerige verhandeling der Afdeeling aan te bieden, ter

plaatsing in hare Werken.

Bij de laatste omvraag draagt de Heer van hall het

volgende voor:

„ Ik neem de vrijheid, de aandacht der Akademie te ves-

tigen op een werk, hetwelk Nederland hoogelijk tot eere

heeft verstrekt, doch welks uitgave, door onderscheidene om-

standigheden heeft moeten gestaakt worden. Ik bedoel de

Flora Javae van ons Medelid, den Hoogleeraar blüme, i

wetenschappelijk prachtwerk, met hulp onzer Regering in

1828 aangevangen, later door Koning willem Ienll per-

soonlijk ondersteund, waarin hoogst belangrijke en nieuwe

bijdragen tot de kennis der rijke vegetatie van onzen Oost-

[ndischen Archipel zijn bekend gemaakt, doch hetwelk, bij
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het ophouden van genoemde ondersteuning en na den dood

van willem II, heeft moeten gestaakt worden.

Er zijn daarvan uitgekomen 42 afleveringen, elk van zes

gekleurde platen in folio met den daarbij behoorenden tekst,

waarin de natuurlijke familiën der Rhizantlieae, Dipterocar-

peae, Chlorantheae, Cupuliferae, Myricae, Balsamiflorae, Jug-

landeae, Magnoliaceae, Anonaceae en Schizandreae, geheel

wat onze Oost-Indische bezittingen aanbelangt, behandeld

zijn, doch de Filices en Lorantheae slechts voor een ge-

deelte; zoodat, met het einde der 42 ste aflevering, het werk

midden in de beschrijving eener Filia, Polypodium Sub-

digitatum, is blijven steken, terwijl er van de Lorantheae

28 platen zijn uitgegeven, waarvan de beschrijving slechts

tot die der 14de plaat reikt.

Het is te betreuren, dat een werk, dat bij ons en niet

minder buitenslands, getuige talrijke getuigenissen, die ik

daarover zoude kunnen aanvoeren, met welverdienden roem

bekend is, op zoodanige wijze heeft moeten afgebroken wor-

den, niettegenstaande de bouwstoffen, welke ik voor een

goed deel gezien heb, daarvoor voorhanden waren ; een groot

gedeelte van het vervolg reeds afgewerkt was, en de schrij-

ver zelf zeer gewenscht had, het werk naar behooren te vol-

einden; doch hierin verhinderd is door het ongenoegzaam

debiet, dat bij zulk een plaatwerk natuurlijk ligt het geval

is, indien er geene genoegzame ondersteuning van hooger

hand wordt gegeven.

De vele lotwisselingen, welke onze politieke toestand na

het jaar 1828 ondergaan heeft, en finantiëele moeijelijkheden,

waarmede wij zoo lang te kampen gehad hebben, mogen be-

lemmeringen geweest zijn tegen de voltooijing van dezen

arbeid, — thans, nu vrede en welvaart hier heersenen en

de geldelijke aangelegenheden des Eijks zich in een gun-

stigen toestand schijnen te bevinden, meen ik, dat deze vlek

niet langer op onze wetenschappelijke letterkunde mag blij-



( 143 )

rust* mi en dat de tijd gekoim n \<, eene poging aan té

wenden, oin het werk naar behooren ten einde te doen bren-

gen, en alzoo de aanwezige, vele en belangrijke bouwstoffen

der Flora Javae ten nutte der wetenschap te doen gebruiken.

Ik meen alzoo aan mijne Medeleden in de Akademie de

vraag te mogen voorstellen, of zij het met mij wenschelijk

rekenen, dat de Flora Javae van den Iloogleeraar blumb

voltooid worde en, zoo ja, eene Commissie te benoemen, om

met den schrijver van genoemd werk in overleg te treden

over de beste wijze van voortzetting; om daarna, in naam

dei Akademie, een voorstel te doen aan de Hooge Regering,

einde hare krachtdadige hulp tot de voortzetting en

voleinding van dit werk in te roepen/'

Over dit voorstel geschiedt eenige wisseling van gedach-

ten, waarbij de volgende punten ter spraak gebragt worden

:

de vraag, of de Afdeeling zich geroepen mag achten voor-

stellen aan de Regering te doen omtrent de voortzetting van

den arbeid van eenen nog levenden schrijver, die gerekend

kan worden zelf voor deze voortzetting te moeten waken;

de opgave der redenen, welke tot het staken der uitgave

van de Flora Javae voerden; de moeijelijkheid in eenige

onmiddelijke handeling hieromtrent der Afdeeling gelegen,

vermits er belangen van derden mede gemoeid zijn; het

wcnschelijke dat men zich dan ook late gelegen liggen aan

zoo vele andere bouwstoffen voor de natuurlijke geschiede-

nis van Nederlandsen Indië, welke nog ongebruikt bleven;

het voor de eer van het land minder gunstig feit, dat, na

de openbaarmaking van 42 afleveringen, plotselijk de uit-

gave der Flora Javae gestaakt is, schier in het midden

eener zinsnede en aldus dat prachtwerk onvoltooid bleef.

Na afloop der beraadslaging besluit de Vergadering met

algemeene stemmen, dat de Afdeeling het voorstel van den

Heer van hall nader in overweging zal nemen. De Voor-
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zitter noodigt de H.H. van hall, de vriese en dozy uit,

om daarop in de eerstvolgende vergadering te dienen van

berigt, voorlichting en raad.

Niemand heeft iets verder voor te stellen en de verga-

dering wordt gesloten.
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BRIEF WECHSEL
ZWISCUEN IJERRN STAATSRATH

otto struye,
Astronom an der Sternwarte zu Pulkowa,

UXD

I\ HAISKR,
Director der Sternwarte in Leiden,

OBER DIE

ANDERUNGEN IN DEN DIMENSIONEN DES SATURNIUNGES,

MITGEÏHEILT VON

F. U A I S E R.

In den Sitzungs-Berichten der Kon. Niederliindischen

Akademie der Wissenschaften (Verslagen en Mededeelingen

der Koninklijke Akademie van Wetenschappen) Theil III,

Pag. 116, tindet sich ein von mir eingesannter Aufsatz,

unter den Titel : De stelling van otto strüve omtrent het

breeder worden van den ring van Saturmis, getoetst aan

de handschriften van huijgens, en de naauwkeurigheid

der latere waarnemingen. Als dieser Aufsatz in Russland

bekannt worden war, hatte Herr Staatsrath o. struve die

Güte mir brieflich seine Bemerkungen mitzutheilen, über

die Griinde meines Zweifels an die Richtigkeit seiner Be-

hauptung, dass die Breite des Saturnringes sich statig ver-

grössert. Ich habe Herrn Staatsrath o. struve mit meinen

Gegenbemerkungen dazu bekannt gemacht, und so hat mein

Aufsatz einen Briefwechsel zwischen Herrn Staatsrath

o. struve und mir hervorgerufen, dessen Veröfientlichung

selion langst statt finden sollte, aber, verschiedener Um-
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stttnde wegen, bis licutc verzógert ist. Tch theile hier-

unter die gewcchselte Hricfe mit, aus dcnen es sich von

selbst ergebèn wird, warum ich ihre Vertillen tl ich nng für

meine Piliciit zu halten glaubte. Aus diesen Briefen habe

inh nor die freandschaftlichen Bezeagungen und Mitthei-

lungen zurück gehalten, welche sich nicht auf den ange-

führten Gegenstand, die Aenderung in den Dimensioncn

des Satumringes, beziehen.

An Prof. F. KAISER.

Pulkowa, den & g^ 1855.

n Am gestrigen Tage erhielten wil den Band der Ver-

handlungeii der Küni"lich Niederlündischen Akademie der

Wissenschaften, welcher Ihre Kritik meiner Arbeit über

das Saturnsystem enthalt. Ich habe mich sogleich daran

gemacht dieselbe aufmerksam durchzulesen und bin, trotz

der Schwierigkeit welche die mir bisher ganz ungewohnte

holliindische Sprache machte, doch, wie ich glaube, dahin

gelangt, klar zu verstehn welche Einwendungen Sie gegen

mcinen üeductionen erheben. Ich halte es für meine

Piliciit Ihnen gegenüber anzuerkenuen, dass Sie von dem

Standpuncte aus, den Sie bei der Beurtheilung mei-

ner Arbeit eingenommen haben, Ihre Sache ausgezeichnet

geführt und dass Sie in der That fast jede erdenkbare

schwüchere Seite in den Grundlagen meiner Rechnungen

an"s Licht gezogen haben; kann aber demungeachtet

durchaus nicht zugeben daso Ihre Folgerungen stichhaltig

sind, ja ich muss gc^n dieselben auf das entscheidendste

protestiren.
11

//Was mir besonders und herzlich Leid thut ist dass

Sie, ohne auf das doch wcnigstcns theilweise Verdienst-

lichc meiner Arbeit einzugehen, es sich von vorn herein

il*
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zur Aufgabe gestellt haben an den Gebüude zu rütteln,

und dadurch der ganzen Arbeit gegenüber eine feindse-

lige Stellung annehmen; dass Sie ferner in Ihrer Kritik

vollkommen ausser Augen lassen, auf welenen. Wegen die

Naturwissenschaften gefördert werden mussen, und rnir

sogar die Anerkennung vervveigern, auf dem von mir ein-

geschlagenen Wege redlich und gewissenhaft zu Werke

gegangen zu sein. Ein raisonnables Seeptieismus in wis-

senschaftlichen Dingen ist gewiss im höchsten Grade lo-

benswerth, und triigt unstreitig besonders viel zur Liiu-

terung der Wissenschaft, und dadurch zu den Eortschrit-

ten derselben bei ; aber ich glaube dass es zum entschie-

denen Nachtheile der Wissenschaft führen rauss, wenn ihm

eine solche Ausdehnung gestattet wird, wie Sie ihm in

Ihrer Beurtheilung meiner Schrift einzuriiumen scheinen.

Nach Ihrer Meinung dürfte auf keine der uiteren Beobach-

tungen des Saturns ein Gewicht gelegt werden, denn das

ist im Grunde der eigentliche Sinn Ihrer Kritik. Aber in

ithnlicher Weise, wie Sie hier geurtheilt haben, müsste

denn auch in den meisten andern ballen, wo altere Beo-

bachtungen in Erage kommen, geurtheilt werden, und

jeder Astronom ware darauf angewiesen nur bekannte

Eorrneln auf von ihm selbst angestellte Beobachtungen

anzuwenden, und sich jeder Schlussfolgerung enthalten,

wenn nicht die Grundlagen derselben sich unter seinen

eignen Augen auf handgreiÜiche WT
eise dargestellt haben.

Es würde die Astronomie ganz auf'horen eine speculative

Wissenschaft zu sein und jeder andere Eortschritt, ausser

dem rein technischen, wiire unmöglich."

// Die Aufgabe, die ich mir nach der Entdeckung des

dunklen Ringes gestellt hatte, und die besonders durch

die an demselben vermutheten und spiiter entschieden

constatirten raschen Veründerungen in seiner Erscheinung

hervorgerufen war, bestand darin, die vorhandenen alteren
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Beobachtöngen za prüfen, um v.w untersuchen ob sich

durch dieselben auch viclleicht Vcründerungcn in dein

Vcrhalteu der helleren Ringt erkennen licssen. Die Ant-

wort iiel bejaheinl aus mul zuar droogte sich inir die

Ueberzeugung von der Uiehtigkeit derselben so entschie-

(Ilii auf, dass ich es fiir Unrecht gehalten batte, auch uur

cinen Zweifel daran auszusprechen. Vom ersten Bcginn

der Untersuchung an, iiümlich von der Vergleiohung mei-

ner eignen Messungen rnit denen meines Vaters, haben

zu Ende alle aufgefund nen uiteren Beobachtungen, ohne

Ausnahme, nur dazu beigetragen, die sich gleich anfangs

kund gebende Veründerung zu constatiren. Dürfen wir

an eine solche auch wohl billigerweise noch zweifeln,

wcnn wil nur das ganz unveriinderte nuiJGENeche Zeug-

niss über das Verhiiltniss der Breite des Zwischenraums

zur Gesainmtbreite der Ringe, namlich 1: 1 (aequare, ge-

schweige excederej mit dcm Resultate meiner Messungen 1

:

2,03 vergleichen ? In der That dürfte das nur dann ge-

schehn, wenn wir erst entschiedene Anzeigen von der

'Kxistenz einer bedeutenden negativen Irradiation haben,

pnd solche Anzeigen fehlen, meines Erachtens, gegen-

wiirtig noch günzlich."

// Was Sie spcziell meiner Arbeit zum Vorwurf machen

ist, dass ich, einer vorgefassten Meinung zu Liebe, mit

der Irradiation willkührlich verfahren bin. Erlauben Sie

mir dagegen zu bemerken, dass auch ohne die Irradia-

tion in Anschlag zu bringen, die beobachteten Unter-

schiede zu augenfiillig sind um nicht Veründerungen im

Systeme, in dern von mir angegebenen Sinne, annehmen zu

lassen, und dass die Berücksichtigung der Irradiation vor-

zugsweise nur dazu bat beitragen sollen, die QuantiUit der

Vcriinderungcn, so viel als möglich, zu priicisiren. Ich

slimme vollkommen mit 1 luien darin überein, dass dasjc-

nige, was gewöhnlich mit Irradiation bezeichnet wird, ein
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veger Begrin" sei, und dass ihr Bctrag für vorschiedcne

Pernröhre, wahrscheinlich auch für verschiedene Augen,

erheblich verschieden sein mag. Aber die Existenz des

Phanomens ; namlich dass sehr leuchtende Körper zu gross

erscheinen im Vergleich mit weniger leuchtenden, kann

doch wohl nicht geleugnet werden, und eben so^wenig dass

dieses Phiinomen sich im allgemeinen um so stlirker zeigt, je

schwilcher die optische Kraft des angewandten Pernrhors ist.

Wenn ich daher die Irradiation gar nicht in Betracht ge-

zogen hiitte, so hiitte mir daraus mit Recht von allen

Astronomen ein Vorwurf gemacht werden können. Ich

musste daher auch, um zu etwas genaueren Zahlenwerthen

zu gelangen, die Irradiation in die Rechnung einführen,

freilich nur durcli Schiitzungen, weil kein bestimmtes

Maass dafür vorhanden war; ich glaube in diesen Schat-

zungen nicht die Griinzen der Billigkeit überschritten zu

haben. Demnach beziehen Thre Einwürfe sich nur auf

die von mir hingestellten numerischen Werthe der Ver-

anderungen, und gewiss wird das astronomische Publicum

es Ihnen Dank wissen, dass Sie dasselbe noch deutlicher

auf die Quellen der in diesen Zahlenwerthen existirenden

Unsicherheit aufmerksam gemacht haben. Sie werden aus

Pag. 19 et seq. meiner Abhandlung ersehn haben, dass ich

mich selbst in Verlegenheit über die anzunelimenden

Werthe der Irradiation befunden und dass ich das auch

ausgesprochen habe; aber ich hatte vielleicht am Ende

jener Section meiner Abhandlung noch einmal daranf zu-

rückkommen sollen, und zum gefundenen Werthe der jahr-

lichen Yeranderung, von 0,"0130, eine Reservation in

dieser Beziehung hinzusetzen sollen. Das ist übrigens

einigermassen dadurch geschehn, dass ich am Schluss der

Abhandlung, bei der Zusammenstellung der Ergebnisse, die

Zahlenwerthe ganz ausser Spiel gelassen habe.
1 ''

// Dass durch die Einführuni>- des von mir an^enorame-
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ncn Bel rages der Irradiation für die Beobachtungen von

iiuucK.Ns u nd B1ADUEY, eine so auiiallend regelmassige Folge

ii d
der Verhaltnisse 7 crzeu^t ist, schc icli selbst nur alsdg o

ein glückliches Spie] des Zufalls au. Die Vcrhültnisszahlen

batten aber aucb erheblich anders ausfallen können, und

doch ware der Ilauptsatz, urn den es sich bandeltc, dass

niimlich Veriinderungen, in dem von mir angegebenen Sinne,

im Saturnsysteme vor sich gehn, nicht dadurch gefiihrdet.

Es liegt nahe bei unerwar^et guten Uebereinstimmungen

zwischen Beobachtungen und gewissen Theorien, ein mehr

oder weniges bewusstes Künsteln an den Beobachtungen

zu argwöhnen, und das urn so mehr, wenn dazu ein so

bequemes und geduldiges Mittel wie die Irradiation gebo-

tcn ist, und ich gestehe dass ich aus diesem Grunde, bei

der Abfassung der Arbeit, fast gewünscht hatte, die Ueber-

einstimmung ware eine etvvas weniger vollkomrane gewesen.

Aber in der That, ich sah nicht ein und weiss auch jetzt

nicht, welche auch nur einigermassen befriedigende Voraus-

setzungen gemacht werden könnten, durch welche die Ver-

hiiltnisszahlen erheblich verandert wurden. Natürlich durfte

dieselbe auch nur für die alteren Instrumente als von be-

tiaehtlicher Grosse angenommen werden, indem die neuern

Instrumente, wie das iiERscHELi/sche Spiegeltelescop, und

die Dorpater, Berliner und Pulkowaer Kefractor durch die

Leichtigkeit, rnit der sie schwierige Doppelsterne auflösen,

ja auch selbst im Saturnsystem, durch die Deutlichkeit

mit der sie die Theilung der beiden Ringe zeigen, den

Beweis liefern, dass bei ihnen die Irradiation fast als ver-

schwindende Grosse angesehn werden darf."

"Als allgemeine jedoch vielleicht wesentlichtste Bemer-

kung zu Ihrer Kritik muss ich noch hervorheben, dass

die o lc Section meiner Abhandlung, jedenfalls auch in Ver-

bind ung in it den andern Sectionen derselben, in's Augc
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gefasst werden muss. Die auf Pag. 5 ausgesprochene Ver-

muthung, dass in dem dunklen Ringe rasche Constitutions-

wechsel vor sich gehen, hat durch lassell's Beobachtungen

in Malta und meine eigenen spiiteren eine überraschende

Bestlitigung erfahren, indem der schwarze Streif cc\ den

ich und zwar nicht ich allein sondern viele andere mit

mir hier in Palkowa auf das deutlichsto im Herbst 1851

sahen, bereits in 1852 nicht mehr existirte, oder vvenigstens

sich so modificirt hatte, dass er nicht mehr erkennbar war.

Wir haben also hier Veranderungen im Systeme der Sa-

turnringe vor Augen gehabt, und kunnen nicht umhin

diese Yeranderungen als ein günstiges Zeichen für die

llichtigkeit der anderen hervorgehobenen Veranderungen in

seiner Erscheinung anzusehn. Endlich deuten auch alle

in der 4ten Section des Memoires angeführten Beobach-

tungen über das Verhalten der beiden hellen Hinge zu

einander auf ////Capital changes in its construction
1111

wie

sich w. herschel ausdrückte, und mussen gewiss in ihrer

Gesammtheit wesentlich dazu beitragen das Vertrauen in

die allgemeine Eichtigkeit des in der 3 ten Section aufge-

stellten Satzes zu vermehren."

//Ich gehe nun noch zu einigen spezielleren Bemerkun-

gen zu Ihrer Kritik über
11

:

//l) Sie machen der Königl. Gesellschaft in London

einen Vorwurf daraus, dass dieselbe, zur niihern Erörte-

rung der Erage, das in ihrera Besitze betindliche huijgen-

sche Eernrohr von 123 Euss Eocallünge aufstellen und

benutzen lassen will. Bei Ihren Einwendun^en übersehn

Sie aber dass es genau dasselbe Eernrohr ist, welches

bradley zu seinen von mir angeführten Messungen ange-

wandt hat, dass also die vorgeschlagenen Untersuchungen,

über deren Vornahme ich mich herzlich gefreut habe, durch

Vergleichung mit den BRADLEY'schen Beobachtungen auf

die Erage ein helleres Licht werfen sollen, und nicht etvva,



( m )

wie Sie meinen, durch Bestimmung der ïrrndiation für die

iiuiJCK.Ns'sclicn Sehützungcn. Für letztere künnfen wir in

der That nur Vergleichspuncte gewinnen, wenn die von

curistian huijgens selbst verfertigten Fernröhre oder die

CAMPANi'schen, deren er sich gelegcntlich zu seiner Beo-

bachtnngfen bedient hat, noch cxistirtcn und für den .'in-

ebenen Zweck auf Saturn gerichtet wurden. Da aber

nucli Ihre Kritik über die Existens jener Fernröhre nichts

onthult, so scheint mir der von der lloyal Society cinge-

schlagene Weg der einzige zu sein, der in jetziger Zeit

uns einen wichti^en Schritt weiter in dieser Anerelejren-

heit führen kann. Mit Ungeduld sche ich daher den von

llerrn de la rue zu erwartenden Beobaehtungen entgegen."

// 2) Was Sie über die in den iiuiJGEiVschen Manuscrip-

ten aufgefundenen Darstellungen des Saturns mitgetheilt

haben ist vom hüchsten Interesse. Ihren Folgerungen aus

denselben kann ich aber durchaus nicht beistim men. Wie

Sie selbst sagen sind die Darstellungen nur rohe Feder-

zeichnungen gewesen, wahrscheinlich wührend der Beo-

bachtungen oder unmittelbar nachher entworfen; wir kun-

nen also aus denselben im allgemeinen nichts weiter ab-

leiten, als dass sie überhaupt mit den von huijgens in

seinen Schriften gemachten Aeusserungen übereinstimmen,

und es darf sich niemand beikommen lassen, durch directes

Abmessen derselben, über die mehr oder weniger verlindcr-

liche Breite des Ringes ein Urtheil abgeben zu wollen.

Ueber die Dimensionen der Kinge zu huijgens Zeiten diir-

fen wir uns einzig und allein nur daran halten, was er

selbst als das Resultat seiner gesammten Beobachtungen

in seinen Schriften niedergelegt hat. Dass er in seinen

Ai i)>MTungen nicht leichtfertig verfahren ist geht schon

allein aus dl in Zusatze f* // Certiusque deinde, quae mihi

ipu oonépeqU fuit" " deutlich hervor. Wenn wir daher

«00 seimn Folgerungen abweichen, indem wir uns dabei
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auf jene ilüchtigen von ihm selbst entworfcncn Zeich-

HUngen berufen, so würdea vvir damit die Gewissenhaftig-

keit und das Urtheil Ihres unsterblichen Landsmannes

angreifen."

// Dagegen ist die haridschriftliche Notiz zu den Beo-

bachtungen vom S ten December 1675 ein wesentlicher

Beitrag zur Bestatigung des von mir in der 4 ten Section

meines Memoires aufgestellten Satzes über die ungleich-

massige Veranderung in der Breite der beiden Ringe. Sie

zeigt dass die von mir gegebene Erkllirung über den Sinn

der c.ASsiNfschen Worte, im Gegensatz zu der ZAGii'schen

Auflassung, vollkommen richtig gewesen ist, indem sie

ausdrücklich sagt ////parte dimidia ex teriori.
11 " Und dieser

Ausspruch wird durch die, wie Sie selbst sagen, sorgfiil-

tigere Zeichnung von jenem Tage vollkommen bestiitigt.

Perner liefert jene Notiz und auch die damit verbundene

Zeichnung, wie Sie selbst bemerken, einen Beweis, dass der

dunkle Hing schon zu huijgens Zeiten bestanden hat, bietet

also noch eine Erweiterung zu dem von mir in der 2 ten

Section meines Memoires behaupteten Satzes, dass der

dunkle Hing wenigstens so lange bereits bestanden hat,

als wie es Pernröhre gegeben hat, die im Stande gewesen

sind ihm zu zeigen.'
n

//4) Die Beobachtungen von main vom Jahre 1840 waren

meiner Aufmerksamkeit entgangen, als ich meine Arbeit

verfasste. Wenn ich sie aber damals auch gekannt hiitte,

würde ich ihnen doch nicht einen gleichen Werth mit

den andern vorhandenen Messungen aus nahezu derselben

Periode zugeschrieben haben. Sie sind entschieden mit

einem zu schwachen Werkzeuge und nur an einem ein-

ziti'en Ta^e, bei sehr niedri^em Stande des Planeten an-

gestellt; und dass der Beobachter selbst ihnen keinen er-

heblichen Werth einriiumt, geht aus der Bemerkung zu

der Messuns: des Durchmessers des Planeten ////These
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mcasures almost impracticable" ' deutlich genug hervor.

Main's ncue Messungen von lS5"i sind inir noch nicht

zu Gesicht gckoinmen ; falls abur zu dunsel ben, wie ich

vermuthe, dasselbe Femrohr und dieselbe Beobachtungs-

methode wie von 1810 angewandt ist, so würden aueh diese

Messungen in meinen Augen, bei aller Achtung iïir die

Gcschicklichkeit des Beobachters, doch nur einen geringen

Werth haben. Es scheint mir niimlich die Methode der

Beobachtung nach dem Heliometerprincip in diesem Falie

auf ganz besondere Schwierigkeiten zu stossen, namentlich

was den innern Durchmesser des inneren llinges betriil't, und

das so sehr, dass ich geneigt würe selbst Schiitzungen nacli

dein Augenmaass eine höhere Genauigkeit zuzuschreiben."

// 5) Der Unterschied von U",67 zwischen meines Va-

ters und meiner eignen Messungen des Abstandes des

innern llandes des innern llinges vom Planeten, muss ent-

schieden andern Gründen als bloss zulïilligen Fel il ern zu-

geschrieben werden. Abgesehn von vielfachen Yergleichun-

^a\\ anderer Messungen, die nirgends solche Difierenzen

bieten, werde.. Sie selbst bemerkt haben dass alle übrijjen

von nns beiden an Saturn gemessenen Quantitiiten vortreff-

lich unter einander stimmen. "\Varum sollte denn also

in diesem einen Falie, wie Sie vermuthen, die Diffraction

wirken und doch auf keine der andern gemessenen Quan-

titiiten, z. B. auch nicht auf die ganz analoge Quantitat

af. Uebrigens bemerke ich dass ich zur Vermeidung der

DillVaction alle meine Messungen im schwach erleuchteten

Fel de angestellt habe, so dass dadurch gewissermassen die

Diimmerung, die bei den Beobachtungen meines Vaters

stattgefundun hat, ersetz wird. Auch fiige ich noch in

Betrifl meiner Beobachtungsmethode hinzu, dass ich die

Messungen nur mit einfachen Micromcterfaden ausgefülnt

habe, indem ich so eine höhere Genauigkeit zu erreichen

erwarteta, als durch die doppelten Faden."
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f/ïn dem Vorstehenden habe ich, nach meiner Ansicht,

die wesenlichsten Bemerkungen zu Ihrer Kritik zusam-

mengestellt. Einige spezielle Bemerkungen, zu denen ich

vielleicht noch durch Ihren Aufsatz veranlasst ware, un-

terlasse ich hier, weil sie zu weit führen würden und den

Gegenstand, urn den es sich vorzugsweise handelt, nicht

direct berühren. Ich bitte Sie die gemachten Bemerkungen

in rehiiche Erwagung zu ziehn, und überlasse es Ihrem

eigenen Ermessen ob Sie dieselben auch der Königlich

Niederlandischen Akademie der Wissenschaften mittheilen

wollen. Da Sie Ihre Kritik in den Denkschriften dieser

gelehrten Corporation veröffentlicht haben, so würden die-

selben meines Erachtens auch der geeignete Ort für die

Yeröfïentlichung der von mir gemachten Entgegnungen sein.

Ich wage zu hoffen dass die letzteren, wenigstens in eini-

gen Beziehungen, ]hre Ansichten über meine x\rbeit gun-

stiger stimmen werden und würde mich sehr freuen wenn

Sie mich dessen durch einige Worte vergewissen wollen.

//Unser verewigter Ereund schumacher pflegte haufig

den Ausdruck zu gebrauchen : ayxBv d' eptg yds pporoiGtv,

und ermahnte dabei in wissenschaftlichen Streitfragen im-

mer die wissenschaftliche Würde aufrecht zu halten. In

solchem Geiste geführte Streitsachen können in der That

nur die Wissenschaft fördern. Von diesem Gesichts-

puncte sehe ich auch Ihre Einwendungen gegen meine

Arbeit an und danke Ihnen für die Gelegenheit die Erage

noch wieder etwas naher erörtert zu haben."

//Abgesandt

den ^
ten

Oct. 1855." (Gez.) OTTO STRUVE.
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llerrn StaaUrath O. SïllUVE.

Leiden, 12 Nov. 1

//Es 'mt eine erfreuliche Erfahrung dass Mtinner, welobe

die hochste Stufe id der Wissenschaft eingenommen haben,

sich gewühnlich auch dureh llumanitiit auszeichnen, und

diese Erfahrung leistete mir auch die Art und Weise

worauf Sie meinen Aufsatz über den Saturn wiederle-

gen, obschon ich Sie von der Unrichtigkeit llircr

Behauptung nicht überzeugt zu haben scheine. Es ist

nicht zu missbilligen dass Sie ein grosses Gewicht legen

auf die Umstiinde, welche lhrer Behauptung gunstig sind,

aber, wie es mir scheint, betreffen Ihre Bemerkungen weit

melir Nebensachen als die Hauptsache, warum es sich eigent-

lich handelt. Diese Bemerkungen lassen sich, meiner

Meinung nach, giinzlich auflüsen, und Ihr geehrtes Schrei-

ben bat meine Ansichten über die stiitige Zunahme der Breite

des Saturnringes durchaus nicht geHndert."

» Hs thut Ihnen Leid dass ich nicht auf das Ver-

dienstliche lhrer Arbeit eingegangen bin, aber erlauben Sie

mir die Bemerkung, dass ich keine Recension lhrer Ab-

handlung versprochen oder beabsichtigt habe; dass ich

cinzig und allein Ihre Behauptung über die Aenderung des

Saturnringes an die Manuscripten von huijggns und die

Genauigkeit der spatern Beobachtungen habe prüfen wol-

Uu ; dass es Niemandem in den Gedanken kommen wird

line Arbeit des Uerrn otto strüve alle Verdienst abzu-

spiechen und dass dieser Verdienst, lhrer zahlreicheu und

wicht igen Arbeiten wegen, zu gross ist, urn meine An-

(leutnng zu bedürfen. Sic sagen dass ich ausser Augen

"dassen lialn.» auf welchcn Wegen die Naturwissenschaften
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gefördert werden mussen, aber ich meinte dass dieses, bei

J.hrer Untersucbung über den Saturn, gerade Ihr Eehler

war, und diese Meinung bat mir zu meinem Aufsatz Ver-

anlassung gegeben. Es ist mir nicht unbekannt dass die

JNTaturwissenschaften Untersuchungs-Hypothesen bedürfen

urn gefördert zu werden, aber ich meine auch dass es einen

grossen Unterscbied giebt zwischen einer Untersuchungs-

Hypothese und ein positives Eesultat der Wissenschaft.

AVenn man als Eesultat ausgiebt was noch nicht mehr als

Hypothese ist, so lüuft man Gefahr wichtige Untersuchun-

gen unzeitig zu unterbrechen, Irrthümer in der Wissen-

schaft einzuführen und Sie in ihrer Eörderung zu hem-

men. Die Astronomie ist vielmehr eine exacte als eine

speculative Wissenschaft. In ihr ist es nicht erlaubt als

erwiesen zu betrachten, was nicht unzweideutig aus den

Beobachtungen hervorgeht. Es würde thörisch sein frü-

here Beobachtungen in jeder Beziehung zu verwerfen, aber

doch ist es nicht erlaubt daraus Eesultate abzuleiten, zu

denen sie nicht fabig sind. Wenn ein Eesultat von einer

Grosse einer Secunde abhiingt, so mussen die dazu anzu-

wendenden Beobachtungen wenigstens innerhalb einer Se-

cunde zuverliissig sein. Zeigt es sich, bei einer genauen

Untersucbung, dass ihre Eehler grösser als eine Secunde

sein können, so erlauben sie das genannte Eesultat nicht,

wie auch das Spiel des Zufalls das Gegentheil anzudeu-

ten scheint. Ich habe nichts anders gethan als die ver-

muthliche Eehler der Beobachtungen zu ermittlen, urn

diese zu vergleichen bei den kleinen Grossen, die über die

llichtigkeit oder Unrichtigkeit Ihres Resultats entschei-

den mussen, und ich meine dadurch die Art, worauf die

Astronomie allein gefördert werden kann, sehr genau be-

achtet zu haben."

// Auch ich habe nichts AVirkliches aus der Irradiation

machen können. Ich habe das Bestehn einer negativen
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[rradiation nicht behaupten wolion, abei ioh meintc doch

der Umstand data BUM6UM dunkle 1'lecken von einer Se*

cunde Durchmesscr wenigstens nicht kleiner sah als sic

wirklich waren, nicht ausser Betrachtung lassen zu dürfen,

wenn entschieden werden muss ob er die Riiume, zwischen

den Anten des Saturns, betriichtlich zu klein gesehen hat.

Die Unbestimmtheit der Irradiation vcrgrössert, meinei Mei-

nung nach, die Uusicherheit jeder Schiussfolge aus den Beo-

bachtungen über die Veranderlichkeit des Saturnringes ge-

zogen, und eine SchiitzungihresZahlenwerths kann dieseUn-

sicnerheit nicht aufheben. Die Veriinderungen, welche der

dunkle Ring gezeigt zu haben scheint, sind allerdings merk-

wiirdig, abcr doch kunnen sie nichts beitragen zur beantwor-

tung der Erage, urn welche es sich hier aufschliesslich han-

delt, ob eine Zunahme in der Breite des helleren Saturnringes,

durch die Beobachtungen von früherer und spaterer Zeit,

auf eine unzweideutige Weise erwiesen wird."

//Auf Ihre speziellen Bemerkungen habe ich das lol-

gende zu antworten.''
1

// 1) Ich bleibe bei der Meinung, dass eine Untersu-

chung mit den Glasern der lloyal Society nichts Wesent-

liches verspricht, selbst nicht um zu entscheiden ob Sa-

turn sich, seit bradley's Zeiten, geandert hat, und ich

habe den Grund dieser Meinung sehon in ineinem Auf-

satz angeiuhrt. Da wir jetzt mit dem Vorkommen des

Saturns durch kraftige Fernróhre bekannt sind, muss sich

dieser Kuiper, durch altere Ternröhre betrachtet, uns wohl

anders zeigen, als derselbe damit von früheren Astronomen

gesehn ist, und um uns davon zu überzeugen bedürfen wir

wirklich nichts mehr, als den von mir schon angefiihrten

Umstand, dass die Abplattung des Jupiters sich jetzt, mit

tinem der kleinsten und schwachsten iluiJGEiVschen IVrn-

röhren, durchaus nicht verkennen hisst, wührend iiuur.Eivs

dieselbe mit weit kraftigeren lernrühren nicht bemerkt
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hat, und GASS1M, selbst in spaterer Zeit, ihre Existenz

bezweifelte. Ueberdiess bleibt es ungewiss wie bradley

den Saturnring gesehn hat, indem er nur zwei Messun-

gen des innern Durchmessers hat hinterlassen, welche um
1",54 von einander verschieden sind, wahrend eine Aen-

derung des arithmetischen Mittels aus beiden Messungen

von nur einer Secunde sclion hinreicht um die Breite des

Kinges in Uebereinstimmung mit den irn Jahre 1826 von

S. Exc. Herrn Staatsrath w. struve ausgeführten Mes-

sungen zu brinken. Wir diirfen hierbei auch nicht über-

sehn dass w. iierscïiel den Mars in einer betriichtlichen

Abplattung und den Saturn in einer abnormalen Gestalt

meinte beobachtet zu haben, wahrend wir doch jetzt, mit

seinen Telescopen, gewiss keinen Spur davon bemerken

würden, und doch daraus nicht ableiten werden, dass diese

Körper sehr grossen Aenderungen in ihrer Gestalt unter-

worfen sind.'"

2) Ihre Schlussfolge aus meiner Vergleichung der iiuij-

GEN'schen Manuscripten m'^t seinen Worten in den Cos-

motheoros und das Systema Saturnium hat mir viel Leid

getlian, da sie sehr geeignet ist um bei meinen Landes-

genossen einen Schatten auf mein Patriotisme zu werfen,

und jede historische Untersuchung unmöglich wird, wenn

man solche Schlussfolgen zu befürchten hat. Um den

Werth eines Kesultats, von einem früheren Astronomen

erhalten, zu prüfen, nimmt man immer, wenn möglich,

zu dessen Original-Beobachtungen seine Zuflucht. Das-

selbe habe ich gethan, und es ist gewiss zu weit getrie-

ben daraus den Grund einer Beschuldigung zu machen.

HüUGENS hatte mit den Diraensionen des Saturns nichts

zu gewinnen oder zu verlieren, und seine Aeusserungen

darüber eignen sich daher zu Schlussfolgen über seine

Gewissenhaftigkeit nicht. Es war nur die Erage ob seine

Worten entweder nur eine Meinung, oder ein positives Ke-
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sultat einer entscluïdendc Untersuchung ausdrücken. Die

Abbildungen des Saturns, wie roh sie sein mogen, liabcn

gewiss mehr Zeit gekostet als das Schreiben der sehr we-

nigen Worte, welchc huijgens den Dimensiouen des Saturns

gewidmet haft. Es lasst sich nicht denken dass iiuuci

in seinen Abbildungen, den Saturn absichtlich unrichtig

dargcstellt haben wird, und es war ihm gleich leicht deo

Hing die richtige als eine unrichtige Breite zu geben.

Sind huijgens Worte ein Resultat einer strengen Unter-

suchung, so mussen sie auch mit dessen Original-Beobach-

tungen in Uebereinstimmung sein. Sie sind damit abcr in

Wiederspruch, und daraus habe ich die Schlussfolge ab-

gelcitet, dass die Worte von huijgens nur eine Meinung

ausdrücken, wiihrend ich auch in meinem Aufsatz die

( ii iinde angeführt habe, warum ich glaube dass sie nicht

das Resultat einer überzeugenden Untersuchungseinkonnten.

Der Zusatz // // certiusque etc.
111

hat keine grosse Kraft,

wenn er in seinen Zusammenhang mit dem ganzen Sinne

in welchen er vorkommt betrachtet wird, welcher Sinn

der folgeude ist: // /-/Latitudinem vero spatii inter annulum

globumque Saturni interjecti, aequare ipsius annuli latitu-

dinem vel excedere etiam jigura Saturni ab alm obscroata,

certiusque deinde quae mihi ipsi conspecta fuit, edocuit.
1"

// 3) Wenn die Tagebücher von huijgens nichts beitragen

könncn urn seine Worte in den Cosmotheoros und in das

Sijstema Saturnium zu erhiutern; wenn seine dort Qc^e-

benen Abbildungen ungeeignet sind um Ihre Behauptung

iiber die Veranderlichkeit des Saturn-Systems zu wieder-

legen, so scheint es mir sehr gewagt eine dieser Abbil-

dungen zu einer Bestütigung dieser Behauptung zu

walden."

// 1) Auch ich habe in meinem Aufsatz ausdrücklich er-

klart an den Messungen des Herrn main, im Jahre 1840

au:>gefiïhrt, keinen besonderen Werth zu hegen. Die neue

VEIISL. EN MEDEd. *fü. NATUUKK. DEEL V. 12
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Messungen des Jahres 1853 muss ich jedoch wenigstens

so hoch schatzen als die BRADLEY'schen des Jahres 1719.

Die neuen Messungen des Herrn main sind sehr zahlreich,

mit einem neuen Micrometer und nach einer neuen Beo-

bachtungsmethode ausgeführt, bei denen von keinem ////al-

most impracticable"" mehr die Rede war. Der neue Mi-

crometer wird vom Herrn main sehr gepriesen, und es ware

nnbillig seinen Messungen nicht wenigstens dasselbe Stimm-

recht als den BRADLEY'schen anzuerkennen. Ihre Verglei-

chung mit den BRADLEY'schen Messungen, 134 Jahre früher

angestellt, lasst aber durchaus keine Aenderung in den

Dimensionen des Saturnringes erkennen."

// 5) Gewiss ist es sehr merkwürdig dass Sie, mit dem

Pulkowaer Eefractor, die übrigen Dimensionen des Saturns

in volkommne Uebereinstimmung, aber den innern Durch-

messer des Einges viel kleiner gefunden haben als Sr.

Exc. Herr Staatsrath w. struve im Jahre 1826. Dieser

Unterschied ist aber für mich nicht entscheidend, da wir

hier mit unserm Eefractor den Saturnring weit smaler sehen

als er von Ihnen gemessen worden ist. Zeigt sich der

Saturn mit dem Pulkowaer Riesenrefractor jetzt wirklich

anders als mit Refractoren von kleineren Dimensionen, so

können auch Ihre Messungen nicht unmittelbar mit den

früheren verbunden werden, welche alle mit weit kleineren

Instrumenten ausgeführt worden sind. Der Unterschied

zwischen der Breite des Saturnringes, wie unser Eefractor

diese zeigt, und das Eesultat Ihrer Messungen ist so auf-

fallend, dass man durchaus keine Messungen braucht um
es zu bemerken."

//Ich habe nicht behaupten wollen dass der Saturnring

seine Dimensionen behalt, aber nur dass das statig breiter

werden desselben nicht auf eine unzweideutige Weise aus

den Beobachtungen hervorgeht. Sie haben die Aufmerk-

samkeit der Astronomen auf einen sehr wichtigen Geg^i-
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iil gerichlet, uIjlt ich im-inc dass Sic ra weit gehan-

gen sind, inden Sie das breiter werden des Saturnringcs

nicht als eine Hypothese, welche zu neuen Untersuchun.

aullbrdert, aber als ein abgeschlossenes Resultat der Wis-

senschaft vorgestcllt haben. Da icli es für sehr möglich

halte, dass die sp&tern Bcobachtungen dieses Resultat nicht

bestatigen werden, meinto ich meine Bemerkungen dage-

gen nicht unterdrücken zu dürfen. In den letztcn Jah-

ren ist öfters über die Aenderung in den Dimensioncn

der llimmclskörpcr unter unvemünftigen Dilettanten die

llede gewesen. Jetzt tretet einer der berühmtesten Astrono-

men mit der Behauptung auf, dass die Wissenschaft eine

solche Aenderung wirklich nachgewiesen hat, und die

Autoritat, welche dieser Astronom sich durch seine scho-

nen und wichtigen Arbeiten erworben hat, wird für viele

hinreichend sein, um diese Behauptung, ohne weiteres, als

unbezweifelbare Wahrheit anzunehmen. Die Halbgelehrten

werden diese Behauptung eifrig benutzen um darauf neue

Conjecturen und Speculationen zu bauen, für welche sie

jetzt eine so grosse Vorliebe zeigen, und ich wünschte

dass die Astronomen selbst nicht durch unzeitige Behaup-

tungen zu falschen Conjecturen und Speculationen Veran-

lassung geben möcliten. Ich habe keine andere Absicht

gehabt als naehzuweisen, dass Ihre Behauptung über Sa-

turn noch nicht als ein erwiesenes Resultat der Wissen-

schaft betrachtet werden kann, und ich meinte dass ich

dadurch für die Wissenschaft nachtheilige Einwirkungen

verhütcn konnte. Es ist rair dabei nicht in den Gedan-

ken gekommen eine feindselige Stellung gegenüber Sie

anzunehmen. Niemand wird, weniger als ich, lhren gros-

sen Verdienst verkennen, abcr nicht destoweniger halte ich

tiir mödich dass Sie sich einmal irren kunnen. Dw

Vcrschiedenheit unserer Ansichten ül)cr einen einzelncn

n%mÉllll1 wird Sie hoilcntlich nicht zuriickhalten,

12*
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mich mit Ihrer werthvollen Ereundschaft zu beehren."

//Ich bin ganz bereit die jMiederllindische Academie von

Wissenschaften mit Ihren Bemerkungen bekannt zu machen,

und bitte Sie dazu das Erlaubniss Ihr geehrtes Schrei-

ben, mit meiner Antwort, der Academie mitzutheilen, da-

mit beide in die Zeitschrift der Academie eingerückt

werden können."

{Gez.) E. KAISER.

An Prof. E. KAISER.

Pulkowa, den Mg&- 1855.
21 Nov.

//Ihren Vorsehlacc unsere beiderseiticren Briefe in der

Zeitschrift der Niederliindischen Academie abdrucken zu

lassen, nehme ich mit Dank an. Wenn wir uns aucli

nicht über die Erage selbst geeinigt haben, so stellen die

Briefe doch unsere Anschauungen derselben deutlich dar,

und es kann gewiss nur nutzen dass diesel ben zur wis-

senschaftlichen Kunde kommen, indem viellicht wenige

Astronomen sich bisher die Mühe genommen haben den

Gegenstand so reiflich zu erwagen, wie Sie und ich es

gethan. Ich glaube nicht dass gegenwartig eine weitere

Erörterung der Sache uns zu einer Einigung, oder was das-

selbe sein würde, zu einem entscheidenden Eesultate führen

könne; unser beiderseitigen Ansichten sind in den beiden

Briefen klar aus einander gesetzt, und dabei mussen wir es,

glaube ich, vorlaufïg bewenden lassen, bis hinzukommende

Eacta die Wagschaale auf die eine oder die andere Seite

lenken. Nur die Bemerkung erlaube ich mir noch, dass
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iofa überzeugt bin, dus astronomische Publicum wird mir

darin llccht geben, dass wir uns, in Bezug auf die iiuu-

ciNschen Beobachtungen, strict an das von ihm selbst

publicirte halten mussen, und nicht an Zeichnungen, die

er selbst nicht berücksichtigt liat. Besassen wir weiter

niehts von ihm als die hinterlassenen handschriftlichen

Notizen und Zeichnungen, so dürften wir uns allerdings

nur an diese halten, wie ich es auch z. 13. in Bezug auf

die Existenz des dunklen Ringes zu seinen Zeiten und die

Theilung des belleren Ringes in zwei gleiche Theile in

meinem vorigen Briefe gethan habe; denn über diese Ge»

genstünde spricht er sich in seinen beiden Hauptschriften

gar nicht nïiher aus. Sobald aber von einem Mann wie

HUUGEiNS ein gedruckter, nachdrücklich und bestimrat vor-

getragner Ausspruch vorliegt, so muss dieser intact blei-

ben, bis wir entschieden beweisen können dass derselbe,

als das Resultat einer irrthümlichen Ansicht, aufgestellt

ist. Wie hierbei Ihrem Patriotismus einen Vorwurf ge-

macht werden dürfte, sehe ich nicht recht ein. In der

That kunnte das nur geschehen von Leuten, die die Sache

warum es sich handelt nicht verstehen ; und ich sollte

meinen Sie hatten auch das nicht zu befürchten, denn

gewiss haben Sie mehr als die raeisten andern durch ihre

zahlreichen Schriften dazu beigetragen uuijgens unsterb-

liche Verdienste urn die Wissenschaft noch in helleres

Licht zu stellen.
11

// Wührend des Schreibens fallt mir ein, dass ich vor

einigen Wochen einen Versuch angestellt habe, der mich

in meiner subjectiveu Ansicht über den fraglichen Gegen-

stand noch bestarkt hat. Ich forderte einen Mann, der

der Astronomie und unsrer Streitfrage volkomraen fremd

ist, der aber als Mechaniker im Beurtheilen raumlicher

Verhaltuisse durch sein Geschaft selbst geübt ist, auf,

durch unseren llefractor zu schaucn und seine Meinuiig
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über das Verhaltniss des dunklen Zwischenraumes zur Breite

der Ringe abzugeben. Bei möglichst scharfen Bildern war

sein Urtheil nahezu den gleich, welches Sie dnrch den Leidner

Hefractor gefunden haben; sobald ich aber den loeris nur

ein Wenig veranderte, und zwar so wenig dass die Theilung

der Ringe noch deutlich sichtbar blieb, so wuchs dasge-

schatzte Verhaltniss rasch und erreichte sogar dieHöhe 1 :4.

Mir scheint hierans dürfte, wenn auch nicht mit Sicherheit,

so doch als plausibel, gefolgert werden, dass huijgens durch

seine, den jetzigen gewiss an Scharfe der Bilder nach-

stehenden, Fernrohre, den dunklen Zwischenraum auch eher

zu klein als zu gross geschatzt haben wird. Gewiss

spricht dieser "Versuch eher für als gegen meinen Satz.

Ich möchte Sie auffordern denselben "Versuch, unter an-

lichen Bedingungen, auch an Ihren Refractor ausführen

zu lassen."

(Gez.) OTTO STBUVE.

Zur Erlauterung meiner Ansichten über die Aenderlich-

keit der Dimensionen des Saturnringes, brauche ich oben-

stehenden Briefwechsel nichts hinzuzufügen. In meinem

mehrgenannten Aufsatz habe ich die Gründe, worauf diese

Ansichten sich stützen, so ausführlich dargelegt, dass ich

zu ihrer Vertheitigung nur wiederholen könnte, was ich

dort darüber angeführt habe. Ich wollte nur nachweisen

dass die Streitfrage noch nicht entschieden ist, und in die-

ser Beziehung scheint mir Herr Staatsrath o. strüve bei-

zustimmen, indem er, eben so wie ich, ihre volkoinmene

Entscheidung von neuen Data erwartet. Besonders was es

auch die Hofl'nung baldigst solche Data liefern zu kön-
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nen, welche die Verüil'entlichung obenstehendes Briefwech-

VCTZÖgert hat. Ich beabsichtigte eine vollstiindige ge-

naue Ausmessung des »Salurns mit duin AiRY'schuu Dop-

pelbild-Micrometer, wclclicn Herr simms in London kürzlich

1'ür die Leidner Stern wartc angefertigt liat, aber es zeigte

sich dass diese vollstiindige Ausmessung, mit diesem Instru-

raentc, uur unter atinosphiirischen Umstanden möglich ist,

welche noch nicht ei nget reten sind, und sich viellicht auch

nicht in kurzer Frist darbieten werden. Es wird mich

(tenen wenn die Bebauptung des llerrn Staatsrath o. struve

einmal, in neuen Data, eine volligc Bestiitigung finden

moge, indern wir dadurch die Bekanntschaft mit einem der

sonderbarsten Ereignissc im Sonnensystem gewonnen ha-

ben werden, aber ich kann darauf noch weniger hollen als

zuvor, wenn wirklich ein ganz unbefangener und geübter

Urtheilcr, bei der höchsten Schiirfe der Bilder, den Sa-

turnring mit dein Pulkowaer llefractor nicht breiter sieht

als er sich uns, mit dem Leidner Refractor, zeigt, und also

schon vor 30 Jahren mit dem Dorpater Refractor gemessen

ist. Wie es sei, ich wünsche nur dass man meine Absicht

mit der Veröffentlichung meiner Ansichten nicht verkenne.

Ueber meine Absicht damit habe ich mich schon in dem

obengenannten Aufsatz selbst ausgesprochen ; ware aber eine

heimliche Neigung hinzugekommen, um eine feindselige

Stellung gegenüber Herm Staatsrath o. struve anzuneh-

men, so hatte ich mich an einer grossen Undankbarkeit

schuldig gemaclit, indem gerade die Pulkowaer Astronomen

selir viel zu meiner Unterstützuug uud Aufmunteruug bei-

getragen haben. Besonders hatte der weltberühmte Vor-

stelier der Pulkowaer Sternwarte, der mich schon vor vie-

len Jahren mit unzweideutigen Zeichen seiner Güte, Freund-

schaft und Wohlwollen beehrte und welchem ich so gern

auch öflentlich meine iminerwahrende Bewunderung, meine

liefste Verehrung und innigste Dankbarkeit bczeuge, sich
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sehr tiber midi zu beklagen, wenn es mir jemals in den

Gedanken kommen könnte eine feindselige Stellung gegen-

über dessen liochverdiensten Sohne anzunehmen. Auch

hat Herr Staatsratli o. struve, als er mich kürzlich mit

einem Besuch beehrte, es selbst erwiesen, dass man, ohne

die mindeste Eeindseligkeit, andere Ansichten über Wis-

senschaftliche Gegenstande haben kann. Ich hoffe auf den

Saturnring zurück zu kommen, mul indem ich Herrn

Staatsrath o. struve beistimrae, als er mit dem liebens-

würdigen schumacher den homer nachsagt, dass Streit grit

ist unter den Menschen, wünsche ich doch mit Ihm kei-

nen anderen Streit zu führen als solch einen, wobei die

Wissenschaft etwas gewinnen muss und der, am Ende, den

gegenseitigen Ereundsch aftsband nur vcrstarken kann.

September

1856.
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ZAMENSTELLING DER VERBINDINGEN

VAN

KOPER MET ANDERE METALEN.

DOOR

«. J. MULDER.

I. BEPALING VAN DE IIOEVEELUEID KOPEn.

De wel bekende methode, om koper van andere metalen

te scheiden, is cene zeer omslagtige en uitvoerige. Is het

te doen, om elk bijgemengd metaal tevens in hoeveelheid

te kennen, dan moet men zich de moeite getroosten, elk

af te zonderen ; maar is het koper in hoeveelheid te ken-

nen de hoofdzaak, of het eenige wat men behoeft, dan is

die algemeen gebruikelijke methode verontrustend omslag-

tig en beangstigend langwij lig. En toch, er bleef niet

anders over, wilde men een resultaat bekomen, dat iets van

een chemisch resultaat had.

Men moest uit de oplossing in salpeterzuur door ver-

damping en oplossing en filtrering het tui verwijderen ; door

zoutzuur en iiltrering het zilver; door zwavelzuur en ver-

damping en oplossing en filtrering hot lood; door kool-

zure ammonia en filtrering het bismuth en het cadmium;

door gezwaveld waterstofgas liet nikkel, kobalt, uran, zink,

ijzer, mangan, om alzoo ten slotte zwavelkoper over te

houden.

Op deze wijze — die veel gemakkelijker daar nedergc-
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schreven, dan uitgevoerd is — verkrijgt men dan zwavel-

koper, hetwelk met koningswater gekookt en dan gefil-

treerd wordt, en uit de oplossing wordt ten slotte met pot-

asch koperoxyde nedergeslagen.

Er is geene algemeene zelfstandigheid bekend, die of

alle andere metalen verwijdert en het koper opgelost laat,

of het koper afscheidt en de andere inmengselen in op-

lossing houdt. Zelfs sommige scheidingsmiddelen, die deze

of gene inmengselen uit koper-solutien verwijderen, doen

het niet geheel, of nemen soms koper mede. Ammonia

b. v. scheidt wel een gedeelte van het lood af, maar niet

alles ; en ammonia, die ijzeroxyde onoplosbaar maakt, doet

koperoxyde aan het ijzeroxyde kleven en dus verlies aan

koper lijden. En zoo in vele andere gevallen, waarin een e

gedeeltelijke afzondering van eenig inmengsel door de bekende

middelen mogelijk is.

Voor een technisch doel heeft men dikwerf alleen, of bij

voorkeur, behoefte aan de kennis der hoeveelheid koper,

in eenige stofte voorhanden. Zoo b. v. in het onderzoek

der koperertsen of producten van koperuitsmelting, bij het

onderzoek van koperen munten en andere voorwerpen. Ja

bij de ontleding van vele koper-alliages is de bepaling

van het koper de hoofdzaak, en heeft men andere metalen

tevens in hoeveelheid te bepalen, zoo zijn dit in den regel

eenige weinigen, en is het reeds veel gewonnen, zoo men

op eenvoudige, maar naauwkeurige wijze het koper vinden

kan, zonder dien langen weg te gaan, die tegenwoordig

als de eenige goede bij koperverbindingen in de wetenschap

staat opgeteekend.

Ik wil in het kort de gebruikelijke methoden ter bepa-

ling van het koper doorloopen, en van elk de wetenschap-

pelijke waarde toetsen. Ik ga hierbij niet uit van het

denkbeeld, om naauwkeurigheid op te offeren. De techniek

heeft tegenwoordig te regt van de scheikunde te eischen:



( 175 )

juistheid in de eerste plaats, en dan zooveel mogelijk

gemakkelijke uitvoerbaarheid. De meening //er is maar

//weinig vreemd inmengsel aanwezig; dat komt er voor de

* toepassing niet op aan", is niet meer geldig in deze da-

gen, en hij, voor wien die regel nog van waarde is, ziet

zich spoedig voorbijgestreefd door hem, voor wien naauw-

keurigheid de hoofdzaak is.

De bepaling van het zilver op den natten weg, door

Gay-Lussac, heeft eene baan geopend, waarvan de toege-

paste scheikunde zich zoo min mogelijk meer verwijderen

mag, waarop zij zich integendeel meer en meer bewegen

moet.

DE KLEUR.

Jacquelaln heeft een middel aangegeven, om de hoe-

veelheid koper op de kleur te bepalen. Hij lost 0,5 gram

zuiver koper op in salpeterzuur, oververzadigt met ammo-

niak en verdunt met water tot 1 liter. — Hij neemt daar-

van 5 C C, en brengt die in eene glazen buis en smelt

die geheel toe. Dat is zijn middel van vergelijking. In

die 5 C C. is 0,0025 zuiver koper voorhanden. Hij weegt

nu 2 gram van het te onderzoeken koper-alliage af, en lost

dit in salpeterzuur op, en oververzadigt met ammoniak en

vult met water aan tot- 100 & 200 CC. Hiervan neemt

hij nu weder 5 C C, doet die in eene buis, even wijd als

de bovengenoemde, en vult nu met water aan, tot beide

vochten in de gesloten glazen buis en in de laatste even

blaauw zijn. — Uit de hoeveelheid water, die toegevoegd

is, wordt de hoeveelheid koper berekend ; want bij dezelfde

blaauwe kleur der twee vochten, bevatten beiden in 5 CC
0,0025 zuiver koper.

De methode is niet zeer naauw keurig, en verdient geene

verdere overweging.



( 176 )

BIJTENDE POTASCü.

Wordt eene oplossing van een deutoxyde koperzout ver-

warmd, en eene oplossing van potasch toegevoegd, zoo

wordt het koperoxyde, zooals bekend is, als een zwart

korrelig poeder nedergeslagen, hetgeen met warm water

goed kan worden uitgewassclien. Zou de praecipitatie in

de gewone temp. geschieden, zoo zou men het moeijelijk

uit te spoelen blaauwe koperoxyde-hydraat verkrijgen. Doch

door verwarming wordt ook dit in het zwarte korrelige

watervrije oxyde veranderd.

Deze methode van koperbepaling laat niet te wenschen

over, wanneer men geene andere oxyden in oplossing heeft,

of alleen dezulken, die door potasch ligt opgelost worden.

Maar dit geval komt bij analysen van koper-alliages of

ertsen zelden voor. Het aanwenden van potasch bij de

analyse, is daarom wel een van hare vele zamenstellende

deelen, maar geenszins een enkel voldoend middel, om tot

de kennis van de hoeveelheid koper te geraken, zoodra men

oxyden ingemengd heeft, die niet in potasch worden op-

gelost.

Groote overvloed van potasch mag bovendien niet wor-

den aangewend, omdat dan eenig koperoxyde opgelost ge-

houden wordt.

Maar zelfs oxyden, die in potasch zeer gemakkelijk op-

gelost worden, als zinkoxyde, worden op deze wijze van

koperoxyde niet gescheiden. Kookt men eene oplossing

van koper en zink in salpeterzuur met potasch, zoo houdt

het neergeslagen koperoxyde eene ruime hoeveelheid zink-

oxyde verbonden.

Voor eene niet reine koperoplossing, is dus de praecipi-

tatie met potasch in den regel onbruikbaar, en voor eene

zuivere niet noodzakelijk als analytische methode. In het

laatste geval zou een galvanisch nederslaan van koper,
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waardoor het metaal onmiddellijk in substantie en zuiver

verkregen wordt, welligt den voorrang verdienen. Althans

de middelen zijn eenvoudig genoeg, om galvanisch koper

uit eene oplossing af te scheiden.

ZWAVELNATRIUM.

Pelouze (Ann. de Ch. et de Phys. III Serie, Tom. 17,

]). S98) heeft eene wijze bekend gemaakt, om koper te be-

palen in alliages, die door hem als bij uitnemendheid ge-

schikt wordt aanbevolen, maar waarover elkeen klaagt,

die haar gebruikt. In de handen van den uitstekenden

pelouze kan zij echter doelmatig zijn; want het is genoeg

bekend, hoe kleine en schijnbaar onbeduidende wijzigingen

soms in eene practische zaak alles afdoen. Omdat zij ech-

ter door hen, die haar naar de aanwijzingen van pelouze

volgen, niet kan geprezen worden, is haar bezit van geene

groote waarde.

Het beginsel, waarop de methode berust, is praecipite-

ring van het koper door een oplosbaar sulphureet ; pelou-

ze raadt zwavelnatrium aan, bereid door H S te voeren

door eene soda-loog. De kristallen, die hierdoor ontstaan,

worden afgewasschen en in water opgelost tot eene be-

kende sterkte der oplossing.

Het koper-alliage wordt in salpeterzuur opgelost, er am-

monia liq. bijgevoegd, tot het vocht goed blaauw is, en

nu verwarmd, en er bij gedeelten zwavelnatrium in ge-

druppeld, tot de blaauwe kleur van het vocht verdwenen

is, hetwelk ten teeken is, dat al het koper is gepraecipi-

teerd. Pe hoeveelheid der zwavelnatriura-oplossing geeft

de hoeveelheid koper aan.

Op dezelfde wijze worden volgens hem koperertsen ont-

leed. Men lost ze in koningswatcr op, verdampt de gTootste

hoeveelheid zuren, en voegt er ammonia in overvloed bij.
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Alle vreemde metalen en kiezelzuur enz. laat pelouze in

het vocht.

Vooreerst is het bij deze methode een bezwaar, dat al-

leen bij eene bepaalde temp. eene bepaalde zwavelkoper-

verbinding nedergeslagen wordt, namelijk 5 Cu S + Cu O.

—

Bij de gewone temp. kan men geene goede uitkomsten

bekomen, omdat het zwarte nederslag zich dan langzaam

afzet en aan de lucht snel geoxydeerd wordt, terwijl bo-

vendien andere sulphureta worden gepraecipiteerd, die,

naar pelouze's plan, juist eerst, nadat al het koper ne-

dergeslagen is, behooren gepraecipiteerd te worden, b. v.

van het lood.

De temp., waarbij het vocht behoort verwarmd te wor-

den, is eerst opgegeven 75° h 80° C, en in geen geval

lager dan 50° (rosé Annal. CL, II, S. 197). Maar pelou-

ze heeft zelf in het Derde Deel van zijn Traite de Ch.

générale, p. 215, van //eene zachte koking" gesproken, en

vreest dus niet, of niet meer, het vormen van eene andere

zwavelkoper-verbinding.

Ten andere is het een zeer groot bezwaar, het vocht

helder te bekomen, hetwelk noodig is, om goed te kunnen

onderscheiden. En de vrees bestaat niet slechts, om, door

te veel zwavelnatrium toe te voegen, lood en andere me-

talen als zwarte sulphureten te praecipiteren, maar zelfs het

witte zwavelzink wordt gevormd, wanneer men, bij zink-

houdend koper, meer zwavelnatrium toevoegt, dan enkel

het koper vordert ter afscheiding. — Men behoeft dus

niet slechts kleurloosheid, maar ook volkomene helderheid

van het vocht, wanneer de proef goed geëindigd zijn zal. —
Het is daardoor, dat de methode in de handen van hen,

die er weinig in geoefend zijn, geene goede uitkomsten

geeft. Gesteld, men heeft koper, zink en lood ; alle drie

worden door zwavelnatrium uit de blaauwe ammoniakale

oplossing gepraecipiteerd; eerst het koper als zwart zwa-
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velkoper. Dan wordt het vocht kleurloos en helder. Maar

heeft men iets te veel zwavclnatrium toegevoegd, zoo

wordt wit zwavelzink afgescheiden, en gaat men nu voort

tor zwavclnatrium toe te voegen, zoo volgt op nieuw zwart

zwavel lood. — Is er nu geen zink, maar enkel lood en

koper in, dan volgt de wording van het zwarte zwavel-

lood onmiddellijk op die van het zwarte zwavclkoper.

Op deze bijzonderheden kan men zich echter oefenen;

hut beswaar van den invloed der temp. is van grooter gewigt.

Maal het grootste bezwaar bij deze methode is, dat

eenige metalen hare aanwending geheel buiten sluiten.

Vooreerst belet zilver geheel de methode, daar zilver in

aramoniakalc solutie onmiddellijk, vóór het koper zelfs, door

zwavclnatrium wordt nedergeslagcn, en de koperbepaling

dus te hoog uitvalt. — Men kan het zilver wel door zout-

zuur nedcrslaan en afiiltreren, maar dit vordert dan eene

filtratie.

Kwik, kobalt en nikkel hinderen de toepassing der me-

thode. Kwik zal nu in koper-alliages en ertsen zelden voor-

komen; maar kobalt en nikkel zijn zeer gewone inmeng-

selen in beide, en hunne sulphureten worden even snel

gevormd als van koper. Bij kobalt en nikkel, in cenigzins

weegbare hoeveelheden, is dus de methode onbruikbaar.

Het is gemakkelijk te bewijzen, dat lood, tin, ijzer,

zink, cadmium en antimonium eerst dan gepraecipiteerd

worden door zwavclnatrium, wanneer het koper geheel ge-

praecipiteerd is ; want wanneer men de versch gepraecipi-

rde sulphureten dezer metalen in eene oplossing van

koper in salpeterzuur en ammoniak verwarmt, wordt het

hlaauwe vocht onmiddellijk ontkleurd.

Veel ijzer is intusschen hinderlijk aan de proef en be-

hoort door ammonia vooraf gepraecipiteerd te worden in

dvn vorm van deutoxyde, en door een lilt rum te worden

afgezonderd.
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Veel tin hindert even zeer en doet het vocht troebel

blijven, hetgeen volgens pelouze zelven het punt van ge-

heele ontkleurig belemmert, die daartegen aanraadt de toe-

voeging van eene kleine hoeveelheid nitras plumbi.

IJzer in den vorm van protoxyde moet worden gedeut-

oxydeerd, want er zou anders Cu 2 S worden nedergeslagen

en niet Cu S.

Het is opmerkelijk, dat in de munt te Parijs de methode

van pelouze niet gebruikt wordt voor de koperbepaling

der bronzen munt. Volgens pelouze zelven (Traite,

Tom. III, p. 219) wordt het koper hier door aftrekking

bepaald, terwijl zink door cementatie met tin, en lood en

tin door de gewone langwijlige analytische middelen be-

paald worden. Het schijnt oppervlakkig doelmatiger, daar

het koper in de bronzen munt toch het gewigtigste metaal

is, het koper en het tin direkt te bepalen, en het lood en

zink door aftrekking te leeren kennen, althans het zink.

Is nu in de handen van pelouze zelven zijne methode

om koper te bepalen zoo naauwkeurig en expediet, dan is

het vreemd, dat hij die in de munt niet heeft ingevoerd.

koper.

Door fuchs was eene wijze aanbevolen, om ijzer te be-

palen, namelijk, een stuk zuiver koperblik te wegen en

in eene oplossing van ijzerchloride te plaatsen. Uit het

gewigtsverlies van het koper kan het voorhanden ijzer

berekend worden, want het ijzerchloride wordt in ijzer-

chlomre veranderd, en de hoeveelheid chlore, die hiervan

vrij komt, heeft koper opgelost van het ingedompelde

koperblik. Uit het gewigtsverlies van dit laatste is dus

de hoeveelheid ijzer te berekenen.

Die methode is door levol (Ann. de Oh. et de Phys. III

Serie, Tom. 4, p. 381) op koper-analyse toegepast. — Men

bereidt eene oplossing van koper in den vorm van deut-
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oxydc, on o ververzadigt die met ammoniak, vult daarmede

eene goed sluitende stopiiesch geheel aan, en brengt er

vooraf stukjes zuiver koper blik in, die gewogen zijn. De

blaauwe vloeistof' wordt hier langzamerhand verkleurd M
kleurloos, en van koperoxyde en koper, koperoxydule

j

vormd. Zooveel koper er dus opgelost is geworden, z

veel koper was er in het vocht, want CuO -f- Cu — Cu- ( ).

Deze wijze is van practische waarde, zij is eenvoudig

en, hoezeer zij traag te volbrengen is en eenigo dagen

vordert, is er intusschen zeer weinig arbeid aan te ver-

rigten. Bovendien behoeft men, bij het aanwezen van on-

opgeloste stollen, als kiezelzuur enz., niet te filtreren, maar

kan men alles in het vocht behouden. Drie wegingen zijn

voldoende: die van de te onderzoeken stoiie, en van het

koperblik vóór en na de proef.

Maar bij het aanwezen van metalen, die op het koper-

blik kunnen gepraecipiteerd worden, als zilver en arsenik,

is de methode onbruikbaar. Waar deze echter afwezig

zijn, en dat is in vele gevallen, is de methode van veel

waarde en, naar mijn oordeel, veel te weinig gebruikt.

Allerlei zuren, allerlei oxyden, andere ligchamen, als gang-

aard der ertsen, kunnen aanwezig zijn, en de methode

blijft nog bruikbaar, en dat zonder eene enkele filtratie

of andere scheikundige bewerking te volbrengen, dan drie

wegingen en oplossing van het te onderzoeken ligchaam.

Zelden komt het geval voor, dat men niet eenige dagen

rust aan eene liesch kan geven, waarin de te bepalen stoiie

voorhanden is. Die rust van de liesch behoeft bij den

scheikundige niet als tijd in rekening gebragt te worden.

In zoo verre is dus de methode vrij van bezwaar.

IJZER OF ZINK.

Men heeft voorgeslagen, het koper uit zijne oplossingen

VI 1; !. l.\ MKOSD. AFD. NATUURK. LKKL V. 13
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neder te slaan door ijzer of zink, en het gewigt van het

gepraecipi teerde koper te bepalen.

Bruno kerl (Dingl. Journ. Bd. 131, S. 234) gebruikt

daarvoor ijzer; moiir (Ann. der Ch. und Pharm. Novemb.

1855, S. 215) wendt daartoe zink aan. Het zink heeft

boven het ijzer voordeelen, omdat gedestilleerd zink tot

dit doel een zuiver metaal is, en in het beste staaf- of

draadijzer steeds nog een weinig kool voorkomt, die, bij

de oplossing van het ijzer, wordt nedergeslagen, en dus

het gewigt van het gepraecipiteerde koper verhoogt. Bo-

vendien blijft aan een staafje ijzer, zooals kerl aanwendt,

soms het koper vrij vast kleven, hetgeen dan, wanneer eenige

kracht gevorderd wordt, om koper en ijzer te scheiden,

soms bezwaar overlaat, of niet eenig ijzer aan het koper is

blijven kleven.

Te regt trekt dus mohr het zink boven het ijzer voor;

ook daarom, dat het zink in zuren eene kleurlooze op-

lossing geeft en men dus juister onderscheiden kan of

al het koper is gepraecipiteerd, dan dit bij eene gekleurde

ijzeroplossing het geval is. Gedestilleerd zink is in zout-

zuur geheel oplosbaar.

Naar mohr worden nu in eene zoutzure oplossing van

het koper, in een porceleinen kroesje geplaatst, behoorlijk

met een omgekeerd horologieglas gedekt en verwarmd,

stukjes gedestilleerd zink nedergelaten. Hierdoor wordt,

onder ontwikkeling van waterstof, koper nedergeslagen,

en de vloeistof meer en meer en eindelijk geheel ont-

kleurd, na eerst eene bruine en groenbruine kleur te heb-

ben aangenomen. Is de vloeistof nog gekleurd, zonder

waterstof te ontwikkelen, dan moet er nog een stukje zink

toegevoegd worden, of ook nog eenig zoutzuur.

Om zeker te wezen, dat al het koper is nedergeslagen,

verlate men zich niet op de kleur van het koperchloride,

die tot koperchlorure eerst herleid wordt, maar neme een
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droppel van bet vocht en beprocvc dat op wit porcelci*

met gezwaveld waterstofwater, waardoor dan geen zwavel-

koper moet te voorschijn komen.

Het is noodig, dat al liet zink ia het zoutzuur opge-

lost zij. Men kan dit ontdekken, bijaldien er, bij over-

maat van aanwezig zoutzuur, geen waterstof meer ontwik-

keld wordt. Hiertoe moet echter het nedergeslagen koper

los zijn gepraecipiteerd, en niet in vaste lagen stukjes

zink hebben kunnen omsluiten, die dan geheel of althans

gedeeltelijk aan den invloed van het zoutzuur zouden

kunnen onttrokken worden, en geen of zeer traag water-

stof zouden kunnen doen ontwikkelen. Een omroeren,

een fijn wrijven des noods, van het nedergeslagen koper,

is daartoe voordeelig.

Zoo er dan geen koper meer in oplossing en gcene

stukjes zink meer in liet vocht zijn, laat men dit bezin-

ken, neemt met eene pipette de zinkoplossing weg, en

voegt nog een weinig zoutzuur toe, en verwarmt, om de

laatste sporen zink weg te nemen. Heeft er geene gas-

ontwikkeling hoegenaamd meer plaats, zoo neemt men ook

dit vocht met eene pipette weg, voegt warm water toe,

neemt ook dit weg, en herhaalt dit zoolang tot lakmoes-

papier door het spoelwater niet meer rood wordt. De

laatste sporen water kan men omzigtig met vloeipapier

wegnemen, terwijl men den kroes op eene warme plaats

stelt en den inhoud, die koper is, doet droogen en het

geheel weegt.

Moiiit bekwam op deze wijze van 1 gram zuiveren sul-

phas cupri, waarin G,253S koper, berekend naar Cu 31,68,

in drie proeven 0,2545 — 0,25 1(1 — 0,2536. Hij roe**é

de schoon roode kleur van het verkregen koper, en noemt

het bijna niet hygroscopisch.

Is er salpeter/uur in de oorspronkelijke oplossing aan-

wezig, zooals bij analysen van koperhoudende stoften in

13*
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den regel liet geval is, zoo moet dit salpeterzuur ontleed

worden. Moim gebruikt hiertoe sterk zoutzuur -en kookt

daarmede; maar hoe minder salpeterznur men heeft te ont-

leden, hoe beter. In de plaats van die ontleding van het

salpeterznur te bewerkstelligen met zoutzuur, beveelt mour

ook aan, ijzervitriool in stukjes in de vloeistof te werpen

en te koken ; maar hierdoor gaat een voordeel verloren,

namelijk -de kleurloosheid der oplossing, nadat de proef

is geëindigd.

Een stukje galvanisch koper, 0,563 in gewigt, loste

mour op in salpeterzuuren zoutzuur, het salpeterzuur drup-

pelsgewijze toegevoegd, en na de oplossing door toegevoegd

zoutzuur het salpeterzuur ontleed. Door zink het koper

op de genoemde wijze nedergeslagen, woog 0,5675.

Deze methode geeft dus, bij behandeling van enkel koper

in oplossing, zeer goede uitkomsten. Maar zijn er andere

metalen tevens voorhanden, met name dezulken, die onder

de genoemde omstandigheden door zink met het koper ne-

dergeslagen worden, en later in verdund zoutzuur niet

weder worden opgelost, dan is de methode onbruikbaar.

Mohr geeft wel op, dat hij op de genoemde wijze uit

geel koper 69,412 pCt. meiaal, en uit argentan 56,25 pCt.

metaal verkregen heeft, maar hij noemt dit metaal ten on-

regte koper, zoo er namelijk in het gele koper en in het

argentan door zink praecipiteerbare andere metalen zijn

aanwezig geweest.

Onder dezelfde omstandigheden toch, waaronder koper

hier wordt gepraecipiteerd, slaan ook neder zilver en lood,

die later niet weder in zoutzuur worden opgelost en dns

het gewigt van het kaper vergrooten ; voorts wordt tin

door zink uit zijne oplossing nedergeslagen, maar dit me-

taal kan later weder door zoutzuur, hoezeer dan ook traag,

worden opgelost, zoo het koper nedergeslagen en het over-

tollige zink opgelost is, wanneer tevens het gelatineuse
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tinoxyde-hydraal opgelost worden zal, hetwelk met het me-

tallische tin wordt gepraeeipiteerd, indien ecne tin-deutoxyde-

oplossing door zink ontleed wordt. JJij aanwezigheid van

antimonium wordt wederom door het zink met het koper

antimonium gepraecipiteerd, hetwelk door verdund' zout-

zuur niet weder opgelost wordt.

Daardoor is dan de methode van moimi beperkt tot die

gevallen, waarin men geene metalen tevens met het koper

aanwezig heeft, die door zink met het koper worden ne-

dergcslagcn en in verdund zoutzuur niet weder worden

opgelost.

Maar bovendien is heb niet zoo gemakkelijk, om het

koper, zoo het uit ecne cenigzins sterkere oplossing is

ncdergcslagen, en dus vaster is, van zink te bevrijden, en

is het uit eene slappere oplossing en dus losser gepraeci-

piteerd, zoo is het onmogelijk, om het zuiver rood van

kleur te houden ; hoezeer moet worden toegegeven, dat het

ge wigts-verschil daardoor niet groot kan zijn,

liet bezwaar is, dat, bij aanwezigheid van lood en an-

timon, die zeer menigvuldig in koper of zijne alliages voor-

komen, de methode onbruikbaar is; ook bij het aanwezen

van zilver, en meer of min ook van tin, zoo men deze

twee metalen vooraf niet verwijderd heeft. Eene bruikbare

wijze kan de methode van mour dus niet heeten voor ko-

peralliage-analysen.

Fleitma.nn (An?i. der Ch. tmd Phann. April 1S5(>, <S. 141),

met de methode van moiir ingenomen, zegt, dat hij zich

bij de kennisneming daarvan het verwijt te doen had, niet

vroeger eene door hem steeds gevolgde wijze te hebben

bekend gemaakt, om koper te bepalen. Hij is dus jalocrsch

op mohr, dat die daarin eer heeft ingeoogst.

Ii.kit.mann zegt, de koperoplossing, die vrij is van sal-

peter/uur en vrij van hinderlijke metalen, als antimon, ar-

ik, met zuiver zink neder te slaan; hij verwijdert het-
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overgebleven zink door verdund zwavelzuur, spoelt het

nederslag van metallisch koper met water uit, en lost het

op in eene zure oplossing van zuiver ijzerchloride, waarin

het snel opgelost wordt. Van het ijzerchloride wordt door

het koper ijzerchlorure gevormd; fleitmann herstelt dit

door eene getitreerde oplossing van overmanganzure pot-

asch, en bepaalt alzoo de hoeveelheid koper, die in oplos-

sing kwam.

Is er salpeterzuur voorhanden in de koperoplossing, zoo

doet hij er ammonia in overvloed bij, filtreert om ijzer,

bismuth of lood af te scheiden, en voegt nu stukjes zink

in de verwarmde ammoniakale vloeistof, waardoor het ko-

per spoedig gepraecipiteerd wordt.

De methode van fleitmann wordt door het hoofdbezwaar

der methode van mohr gedrukt, namelijk dat tin, lood en

antimon, die alle drie in ijzerehloride oplosbaar zijn, de

bepaling van het koper door overmanganzure potasch sto-

ren, tenzij zij vooraf verwijderd worden. Door ammonia

verwijdert men het lood niet geheel uit eene salpeterzure

oplossing ; het arsenik wil hij verwijderen door het in acid.

arsenicicum te veranderen, en met sulphas magnesiae en

ammonia te praecipiteren. Het antimon is, wel is waar,

weinig oplosbaar in salpeterzuur met water verdund, maar

onoplosbaar is het niet.

De methode van fleitmann is in elk geval beter dan

die van mohr, maar ook omslagtiger, en in geen geval

bruikbaar voor analysen van koper-alliages, waar men juist

met die hinderlijke metalen te doen heeft.

Eenige nadere opmerkingen zullen niet overbodig zijn.

Vooreerst kan arsenik geen bezwaar geven in het alliage,

daar, zoo het koper, dat arsenikhoudend is, uit zijne

zoutzure oplossing door zink wordt nedergeslagen, het ar-

senik onder den invloed van het zink en het zoutzuur

als arsenik-waterstof wordt uitgedreven en, daar men niet



( 1*7
)

ophoudt te verwarmen ca of zoutzuur of zink of beide

toe te voegen, zoolang er nog gasontwikkeling plaats

heeft, geheel uitgedreven oi' althans opgelost worden zal.

Maar tin, lood en antimon zijn wezenlijk hinderlijk in

liet alliage ; alle drie worden zij door zink uit eenc zout-

zure oplossing nedergeslagen ; en brengt men tin, lood of

antimon in ijzerchloride en verwarmt men, zoo worden zij

opgelost, en supermanganas potassac wordt in die oplos-

sing ontkleurd.

Men zou dus in een koperalliage, waarin tin, lood en

antimon voorhanden zijn, de salpeterzure solutie eerst tot

droog moeten verdampen, met water moeten behandelen en

filtreren, om tinoxydc en antimonzuur zooveel mogelijk

onopgelost te behouden,— hetgeen in eene zure salpeterzure

solutie met kleine hoeveelheden dezer metalen in het jroheel

het geval niet is, — terwijl men, om verder het lood ai' te

zonderen, zwavelzuur bij de oplossing zou moeten doen,

weder tot droog zou moeten verdampen, met water behande-

len en filtreren, om eindelijk eene kopersolutie te bekomen,

die met zink kan worden nedergeslagen, en het metaal

dan in ijzerchloride op te lossen, hetwelk nu door over-

manganzure potasch kan worden getitreerd.

Ik heb hier nog gezwegen van het bismuth, hetwelk

door zink met het koper nedergeslagen wordt, en zeer

moeijelijk door zoutzuur onder waterstof-ontwikkeling wordt

opgelost; zoodat dit een vierde metaal zou wezen, hetwelk

de aanwending van de methode van Fleitmann in den weg

zou staan.

Koperalliages, die enkel ijzer, zink, nikkel, kobalt, ar-

senik bevatten, kunnen naar de methode van fleitmvw

worden ontleed; de overigen, die gonoemd zijn, niet. Mij

dunkt, FLEiTMAiNN had zich dus weinig te verwijten, dut

hij aan Moun de eer der prioriteit schonk der uitvinding

uener bruikbare methode in do gewone toevallen ; want niet
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slechts in koperalliages komen tin, lood, antimon en bis-

muth voor, maar ook in koperertsen, voor wier analysen

de methoden, zoo mogelijk, ook dienen moet.

SUIKER.

Pelouze heeft voor eenige jaren de opmerkzaamheid ge-

vestigd op de mogelijkheid, om koper te bepalen door

druivensuiker. Men was door trommer, barreswil, feiiling

en door proeven, door mij in het 5 de deel der Scheikun-

dige Onderzoekingen medegedeeld, vertrouwd geworden- met

de bepaling van druivensuiker door een koperzout, in wijn-

steenzuur en overvloedige potasch opgelost. Peloüze keerde

nu de zaak om, en gebruikte suiker, om koper, in een

zuur opgelost en met wijnsteenzuur en potasch gemengd

en verwarmd, te bepalen. Maar de uitkomsten waren on-

naauwkeurig, zoodat hij zelf de methode vaarwel zegde en

er eene andere (die met zwavelnatrium) voor 'm de plaats

stelde, en vóór deze eene andere met tinchlorure, waardoor

deutoxyde-blaauwe koperzouten in kleurlooze protoxyde

zouten veranderd worden.

De bepalingen van suiker door koper moesten even zoo

onnaauwkeurig zijn, als die van koper door suiker, zoo-

lang men de goede verhouding niet kende, waarin koper-

oxyde, wijnsteenzuur en potasch onderling moeten ge-

mengd zijn, om eene goede uitkomst te verzekeren. Dat

drieledig mengsel, hetwelk ik kortheidshalve kopervocht zal

noemen, is door verschillende scheikundigen anders bereid.

Het moest aan de vereischten voldoen, dat het op zich

zelf niet slechts kan verwarmd worden, zonder protoxy-

dum cupri te geven, maar dat het zelfs moet kunnen

gekookt worden, zonder een spoor van koper-reductie te

geven; voorts dat het onbepaald kan worden bewaard,

zonder eenig protoxydum cupri af te zetten»
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Aan dit vereischto voldoet geheel en al het mengsel,

vernield in de Scheik. Onderz. deel 5, p. 39 1-, hetwelk

vele jaren in het laboratorium alhier geheel aan het doel

beantwoordt.

Maar heeft men nu de verhouding van koperoxyde, wijn-

stcenzuur en potnsch gevonden, voor eene goede suiker-

bepaling, zoo vloeit daaruit nog niet voort, dat men om-

gekeerd de druivensuiker aanwenden kan ter bepaling van

koper. Afgescheiden thans van de storende inmengselen,

b. v. van metaaloxyden, die in een alliage kunnen voor-

komen, is de hoeveelheid koperoxyde onbekend, die gezocht

wordt door suiker, en eene standvastige verhouding tus-

schen die onbekende hoeveelheid koperoxyde en wijnsteen-

zuur en potasch is dus onmogelijk.

Zoo er dus niet een minimum gevonden wordt tussehen

de hoeveelheden koperoxyde en wijnsteenzuur en potasch,

beneden hetwelk men niet gaan kan; zoo men niet ontdekt,

welke hoeveelheden wijnsteenzuur en potasch altoos eene

goede uitkomst verzekeren bij geheele onbekendheid van

de hoeveelheid koper, kan druivensuiker niet dienen, om-

koper te bepalen ; want in zekere verhoudingen ontleedt

het wijnsteenzuur, alleen onder den invloed van potasch,

reeds het deutoxydum cupri tot protoxyde.

Pelouze heeft die verhoudingen niet gevonden en daarom

de suiker moeten laten varen als middel van koperbepaling.

Schwarz heeft haar echter weder opgenomen, (Maass-

analysen, 2dö Auih S. 122). Maar hij geeft wederom geene

verhouding aan tusschen wijnsteenzuur en potasch en koper

in minimo. Hij gebruikt druivensuiker of honig, beter,

zegt hij, melksuiker, verwarmt de koper-wij nsteenzuur-

potaschoplossing tot 80

—

(J0 3 C en kookt niet, hetgeen dit

nadeel heeft, dat er eerst geel koper-oxydule-hydraat ge-

vormd wordt, hetwelk eerst later in rood koper-oxydule

veranderd wordt. Dit is schadelijk voor het helder worden
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van liet vocht: op eenmaal moet,, bij liet indruppelen van

het suikervoeht y rood koper-oxydule gevormd worden, wil

men een helder, snel bezinkend vocht bekomen.

Dat zijne koperoplossing niet goed bereid is, blijkt uit

zijne opgave, als hij voorschrijft, onmiddellijk cle warmte-

bron weg te nemen, wanneer het gele hydraat in het roode

anhydrische oxydule overgaat,, daar anders de roode kleur

van het oxydule vuil wordt. Ook dit moet niet kunnen

geschieden. Hoe hard of hoe lang men ook koke,. altoos

moet de roode kleur van het oxydule zuiver blijven, of

het mengsel van koper, wijnsteenzuur en potasch is niet

goed. — Voorts zegt hij, dat, zelfs bij het goed gelukken

der proef, het vocht geel wordt, en wordt het roode oxy-

dule vuil van kleur, zoo wordt het vocht bruin. Maar het

vocht moet volkomen waterhelder blijven, of de proef is

niet goed gelukt; al ware het slechts, omdat geel en blaauw,

groen geven, en groen van geel op verre na niet zoo goed

te onderscheiden is, als blaauw van kleurloos. En daarop

komt het aan bij het beoordeelen, of er nog meer suiker-

vocht moet toegevoegd worden. Alleen wanneer men ie

veel suikervocht heeft ingedruppeld, wordt het vocht bij

koken geel ; de overvloedige potasch ontleedt de druiven-

suiker. Eene goed volbragte proef laat een waterhelder

en kleurloos vocht na.

Schwartz wendt eenen overvloed van drui vensuiker aan,

en brengt het koperoxydule en andere gepraecipiteerde me-

talen op een filtrum en spoelt uit. Maar het is hierbij

onmogelijk geen protoxydum cupri in deutoxydum te ver-

anderen en het vocht niet weder blaauw te doen worden,

onder verlies van koper.

Het nog natte filtrum brengt hij in eene schaal met

van salpeterzuur vrij ijzerchloride en zoutzuur in aanra-

king, en lost het koperoxydule daarin op, onder verwar-

mine:. Maar de lucht moet hier afgesloten gehouden worden,
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omdat er van ijzerchloride en koper-protoxydc moet gevormd

worden ijzerchlorure en koperchloride, en de lucht daarop

nadeelig is. — De zuiverheid van het ijzerehloride kent

men daaraan, dat overmanganzure potasch, zelfs één drup-

pel, daarin niet verkleurd wordt.

De hoeveelheid koper wordt nu, volgens margukr-itk,

door overmanganzure potasch bepaald, dat is, er wordt

eene oplossing van dit zout, waarvan de titre door zuiver

koper vooraf' bepaald is, zoolang ingedruppeld, als dit

schoon gekleurde vocht nog ontkleurd wordt.

Ik heb hierboven de groote fouten vermeld, die men

begaat, bij gelegenheid, dat ik verslag deed van moiw
t

s

en flkitma.NiVs koperbepalingen. Schwartz begaat dezelfde

fouten. Hier mag ik nog vermelden, dat alle metalen, die

door suiker of gereduceerd, of tot een lageren oxydatie-

trap gebragt worden, en met het koper gemengd waren,

ijzerchloride in ijzerchlorure veranderen, en derhalve door

overmanganzure potasch weder hersteld worden. Schwartz

heeft deze alle als koper in rekening gebragt. Zijne me-

thode is dus onbruikbaar.

mohr (Türirmethodc l ste Abth. S. 201) volgt de me-

thode van schwartz, maar gebruikt geen ijzerchloride; hij

wendt onmiddellijk de overmanganzure potasch op koper-

chlorure aan en verandert dit in koperchloride.

Ook mohr herleidt eene oplossing van koper met wijn-

steenzuur en potasch gemengd, even als schwartz, door

verwarming met een overvloed van druivensuiker en filtreert.

Hij heeft hier het reeds genoemde bezwaar van het oxy-

dcren van een deel oxydule te wachten. Het gespoelde

hltrum brengt hij in eene flesch met wijden hals, voegt

er keukenzout en zoutzuur bij, en lost het koperoxydule

alzoo gemakkelijk op tot koperchlorure. Door over-

manganzure potascli wordt hiervan koperchloride ge-

maakt, en het eerste dus zoolang toegevoegd, als het
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nog ontkleurd wordt. Op deze wijze bepaalt mohr het

koper.

Maar hij begaat dezelfde fout als scnwARTZ, namelijk,

alle metalen, die met het koper gemengd waren- en door

suiker gereduceerd of lager geoxydeerd worden, en in zout-

zuur oplosbaar zijn, brengt hij als koper in rekening. Al

zijne koperbepalfngen, die zulke metalen bevatten, vallen

dus te hoog uit, in rede van de aanwezige hoeveelheid

der metalen. — Met zuiver koper gaf deze methode aan

mohr goede resultaten, althans bruikbare ; maar voor

zuiver koper komt zij weinig te pas: hij verkreeg eenmaal

van 0,606 galvanisch koper, 0',597, en dus een verlies

van 0,00$ op de 0,606, dat is 1±- p. et. verlies. Bene

tweede proef met galvanisch koper 1,007, gaf hem 0,9937

terug, en dus een verlies van 0,0063, dat is ruim
J-

p. ot.

verlies.

De zoon carl van Dr. mohr heeft nog deze methode ge-

bruikt, namelijk zoo dat hij het koper met ijzer nederslaat.

Hij brengt een opgelost koperzout met eenige druppels zout-

zuur en keukenzout in eene wijdemonds-stopflesch, die goed

sluit, en doet er ijzerdraden in. De herleiding van het

koper ondersteunt hij door zaohte verwarming. Na 1,2

uren is al het koper afgescheiden. Het gevormde protoxyde

ijzerzout b. v. Cu O, SO 3
-f- Fe = FeO, S O 3 +Cu,

bepaalt hij door overmanganzure potasch, en berekent hieruit

het koper; want zooveel protoxydum ferri er gevormd is,

zooveel koper was er proportioneel voorhanden.

Maar, hoezeer deze methode al weder voor zuivere ko-

perzouten goede resultaten gaf, zoo is zij toch onbruik-

baar in al die gevallen, waarin andere metalen, met het

koper opgelost, op ijzer nedergeslagen worden ; want deze

doen proportioneel ijzer oplossen en de hoeveelheid prot-

oxydum ferri vergrooten. Mohr zegt dan ook, dat niet

slechts, zoo er ijzer met het koper gemengd is, hiervan
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rekening moet gehouden worden, maar //andere metalen,

/'welke ook door ijzer worden nMergeélagen, moei en door

//analytische bewerkingen vooraf geilheiden worde;:. " Maar

moet men dat doen, dan is liet weinig moeite, bovendien

ook liet koper te bepalen.

I'ractisch is de/e methode dus zoo bezwarend, als alle

andere, die genoemd zijn.

Hoe weinig naauwkeurig de wijze van werken van #!
in dezen is, kan (]]. S. &0S) blij k-en, waar hij opgeeft, dat

hij, om 0,5 gram. druivensuiker te titreren, van eene op-

lossing van overmanganzure potasch als uitersten noodig

had, 45,3 tot 49 CC. — Uier geldt het eene bepaling

van druivensuiker door koper; omgekeerd, wanneer koper

door druivensuiker bepaald wordt, moet de onnaauwkeu-

righeid niet geringer wezen; zij wordt tot een maximum,

wanneer storende metalen in het koper voorhanden zijn.

Volgens deze uitkomsten scheen het dan, alsof men van

druivensuiker voor altoos moest afzien, om er goede resul-

taten voor koper-bepaling van te verwachten, en desniette-

min durf ik haar aanbevelen als eene zoodanige, die niets

te wenschen overlaat.

De voorbereidende maatregelen tot eene goede bepaling

van het koper door druivensuiker, zijn bij veelvuldige on-

derving gebleken de beste te zijn, wanneer men op de

volgende wijze te werk gaat.

De druivensuiker wordt bereid uit zuivere kandijsuikcr,

die in eene schaal met sterk azijnzuur wordt overgoten

en op een waterbad wordt verwarmd. Na verdamping van

het azijnzuur wordt een weinig water toegevoegd en weder

verdampt; hetgeen terugblijft, wanneer er geen azijnzuur

na verwarming meer wordt uitgedampt, is volkomen kleur-

looze druivensuiker.

Men kan ook andere druivensuiker tot de proef aan-

wenden, maar volkomene kleurloosheid is hier eene voor-



( 194
)

waarde, alsmede afwezigheid van zulke inmengselen, als door

potasch gemakkelijk zouden kunnen gekleurd worden. —
Bij de proef is het te doen, om de laatste sporen van

blaauw in kleurloosheid te zien overgaan ; gele stoffen ver-

zwakken de laatste sporen van blaauw, maken er groen

van, en dat verdeelde groen is van geel niet scherp te

onderscheiden.

Om die reden is druivensuiker, uit kandij met zuiver

sterk azijnzuur gemaakt, zeer aan te bevelen.

De getitreerde suikeroplossing is zoodanig van sterkte,

dat vaii 15 gram kandij worde uitgegaan, en de druiven-

suiker, door azijnzuur hiervan ontstaan, in $ liters gedes-

tilleerd water wordt opgelost.

Zulk eene druivensuiker-oplossing bevat in den regel geene

rietsuiker meer, en slaat het koper tot een gewigt van 0,375

uit zijne oplossing neder, door ongeveer 41,5 CC. der

suikeroplossing; zoodat men — daar de pipette in tienden

van CC. verdeeld is — over ruim 400 maatdeelen be-

schikken kan, en alzoo ten dien aanzien op
^-J-g-

naauw-

keurig kan wezen.

Die naauwkeuriger werken wil, verdunne de suikerop-

lossing nog meer. En zou het te doen zijn, om vele koper-

houdende ligchamen van ongeveer hetzelfde kopergehalte

te onderzoeken, zooals bij het onderzoek van koperen mun-

ten, dan zou men — even als bij de essai van zilver, —
eene pipette met de normale solutie kunnen vullen, en

werken op— zooals het heet — met eene decime solutie,

wanneer men eene nog veel grootere naauwkeurigheid zou

kunnen bereiken, eene naauwkeurigheid, die bij de zilver-

proef met keukenzout niet zeer veel zou achterstaan.

Jammer is het, dat de druivensuiker-oplossing in den

zomer vrij spoedig met schimmel bedeeld wordt, dat is in

eenige dagen. De kleinste sporen van schimmel maken

haar geheel verwerpelijk, zooals men begrijpt.
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De oplossing van wijnstccnzuur en potasch, tot do proef

gevorderd, moeten mede geheel kleurloos zijn, en kunnen

dus slechts van zuivere stoften worden verkregen. De

sterkte van de potasch-oplossing zij, dat zij een s.g. hebbe

van 1,22, terwijl 17,8 gram wijnsteenzuur worden opgelost

Ü 100 CC. water.

Deze beide oplossingen kunnen voor koperbepalingen

eens voor altijd bij elkander gevoegd worden, zoo men

wil, en wel in de verhouding van 16 CC wijnsteenzure

oplossing en 28 CC potasch-oplossing. Maar men kan

ze ook in die verhouding telkens bij elke proef aanwen-

den. De ondervinding heeft geleerd, dat, om standvastige

uitkomsten te verkrijgen, het noodig is, in de genoemde

verhouding wijnsteenzuur en potasch aan te wenden op

eene hoeveelheid koper, die 0,375 is of minder, opgelost in

zuur, hetwelk men vooraf met potasch verzadigt en ver-

dunt met water tot 25 C C.

Meer potasch en wijnsteenzuur schaadt niet, derhalve

ook niet minder koper; maar de uitkomsten zijn onzeker,

zoo men meer koper aanwendt dan 0,375 gram op de

genoemde hoeveelheden potasch en wijnsteenzuur. Ik kan

hierop niet genoeg drukken. Meer potasch kan zonder na-

deel worden toegevoegd.

Van vier druivensuiker-oplossingen, die van verschillende

bereidingen en sterkte waren, werd in CC gevorderd, om

0,375 koper te praecipiteren

:

voor de eerste oplossing 40,8 CC
n tt ff ff 4 tt

voor de tweede oplossing 40,75 /'

tt ft » 40,75 ft

voor de derde iets zwakkere oplossing 43,2 »

tf f n f tt 48,2 n

voor de vierde oplossing ! 1. *t

1/ tt II I ff

n tt ti ti 4 tt
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Het koper was in eene oplossing van 25 CC vocht,

en bij die 25 CC koperoplossing waren gedaan 16 CC
wijnsteenzure-oplossing en 28 CC potasch-oplossing.

Dat men op deze wijze dus naauwkeurige uitkomsten

bekomen kan, is gebleken.

Het koperhoudend ligchaam wordt zooveel mogelijk in

dezelfde hoeveelheid zuiver sterk salpeterzuur opgelost Men
maakt eene oplossing van 1,5 gram koper in 7 CC sterk sal-

peterzuur, verwarmt dit in een kolfje, met den hals ter zijde

gesteld, om het spatten tegen te gaan, en na oplossing verza-

digt men met potasch en verdunt men dit tot 100 CC.
Voor elke proef pipetteert men daarvan 25 CC af, die dan

met 16 CC wijnsteenzure-oplossing en 28 C C potasch-oplos-

sing gemengd en geschud worden, en tot de proef gereed zijn.

Het helderblaauwe vocht, dat alzoo verkregen wordt van

zuiver koper, komt bijna overeen in sterkte met hetgeen

vermeld is in Scheik. Onderzoek. 5 de Deel, p. 394, 1850,

en hetgeen altoos nog zijnen roem handhaaft, om suiker

te bepalen. Het kan bewaard worden, zonder protoxydum

cupri af te zetten, en, hetgeen vooral van gewigt is, het

kan gekookt worden, zonder een spoor van reductie van

koper te geven, zooals reeds vermeld is.

Tot de proef wordt nu de hoeveelheid van

25 + 16 + 2S =-. 69 CC vocht in een kolfje tot de

kookhitte gebragt, en er nu een zestal CC der suikerop-

lossing in nedergelaten en weder gekookt, en dit herhaald,

telkens met een zestal CC suikeroplossing. Daardoor be-

komt men grof korrelig protoxydum cupri, hetwelk snel

bezinkt, en het vocht eensklaps geheel helder maakt. Door

de bijna voldoende hoeveelheid suikeroplossing er op een-

maal in te doen vloeijen, is het helder bezinken minder.

De blaauwe kleur van het vocht neemt bij het klimmen

der hoeveelheid suiker meer en meer af, en men druppelt

nu suikeroplossing bij, telkens kokende, totdat de oplos-

sing geheel kleurloos is.
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Er is geene reden, om zich iu de kleur hier in het

onzekere te bevinden, wanneer men stollen heeft aan-

gewend, die een geel gekleurd vocht achterlaten. — Iu

meer dan eénen druppel, al of niet te veel toegevoegd, kan

men zich niet vergissen bij het gebruik van de genoemde

hoeveelheden.

Mogt onverhoopt, hetgeen bij zuiver koper niet geschiedt,

bij alliages of ertsen het vocht niet helder en snel bezinken,

zoo doet het toevoegen van eene waterige gips-oplossing goede

diensten.

Overigens volbrenge meu de proef snel en wachte niet

lang aan het einde ; want zeer snel wordt het roode prot-

oxydum cupri aan de lucht geoxydeerd. Aan een filtreren

valt niet te denken, of het vocht loopt weder blaauw door.

Ten einde nu de methode der koper-bepaling door middel

van druivensuiker te kunnen aanwenden in de gevallen die

voorkomen, waar het koper andere metalen bevat, was een

nader onderzoek noodig aangaande den invloed, dien deze me-

talen in oplossiug ondervinden van wijnsteenzuur, potasch en

druivensuiker, want met deze stoffen zijn zij met koper in

aanraking. — Ik wil hiertoe de metalen doorloopen, die

met koper gemengd kunnen voorkomen in alliages.

Lood. Wordt een oplosbaar loodzout met de oplossingen vau

wijnsteenzuur en potasch gemengd, zoo wordt de eerst ge-

vormde tartras plumbi door de potasch weder ontleed en het

vocht helder. Noch door verwarming van dit mengsel, noch

door koking van hetzelve met druivensuiker, heeft eene ver-

andering plaats.

Lood met koper gemengd, stoort dus de koper-bepaliug

in niets.

Tin. 25 CC. vaneene oplossing van zuiver koper, vorderden

41,1 CC. druivensuiker-oplossing tot geheele ontkleuring.

25 CC. derzelfdo koper-oplossing werden met eene ruime

hoeveelheid tinchloride bedeeld, en de proef op de gewone

VKRSL. EN MEDED. AFD. NATÜUHK. DEEL V. 14
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wijze in het werk gesteld. Er waren 40,7 CC. der suiker-

oplossing noodig.

Tin ra koper schaadt dus niet aan de bepaling.

Antimon. 25 CC. derzelfde koperoplossing werden met

eene ruime hoeveelheid antimonchloride gemengd, en de proef

als gewoon gedaan. Er waren 40,7 CC. suikeroplossing

noodig.

Antimon in koper schaadt dus niet aan de proef.

Nikkel. Kleine hoeveelheden nikkel in de oplossing kun-

nen niet schaden aan de kleur; groote maken de koperbe-

paling naar deze methode ongeschikt, omdat suiker nikkel-

oxyde niet ontleedt bij verwarming, en het vocht, hetwelk

reeds al het koper verloren heeft, nog blaauw-groen blijft.

Kleine hoeveelheden nikkel, die aan de kleur niet scha-

den, zijn geheel onschadelijk; want mengt men zwavelzuur

nikkeloxyde met wijnsteenzuur en potasch-oplossing, zoo ver-

krijgt men een nederslag, hetwelk bij verwarming verdwijnt

;

druivensuiker hierin gebragt, heeft er geene ontleding plaats.

Nikkel, dat door de kleur niet hinderlijk is, schaadt dus

aan de koper-bepaling niet; grootere hoeveelheden maken

haar onbruikbaar.

Kobalt. Nitras cobalti met de oplossingen van wijnsteen-

zuur en potasch gemengd, geven een helder vocht, hetwelk

bij verwarming donkerder wordt, en na vermenging met

druivensuiker een nederslag geeft.

Behalve om de kleur is dus cobalt in koper een beletsel

voor de methode.

IJzer. IJzerchloride geeft in -de oplossingen van wijn-

steenzuur en potasch door verwarming reeds eene niet twij-

felachtige ontleding, en mengt men ijzerchloride in eene

koper-oplossing van bekende sterkte met wijnsteenzuur en

potasch-oplossing, alles in de bovengenoemde verhouding, zoo

heeft het koper veel minder druivensuiker ter ontleding

noodig, dan bij afwezen van ijzer. Het wijnsteenzuur wordt
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dus bier ook mede ontleed, en eenmaal ontleed zijnde, ont-

trekt dit zuurstof aan liet dcutoxydum cupri.

EJzei in koper maakt de proef onfanrikhaan

Bismulh. Wordt nitras bismutbi met koper-oplossing, wijn-

steen/uur en potascli gemengd en verwarmd, zoo heeft I r,

aoals te wachten was, geene ontleding plaats. Eene hor-

veelheid zuiver koper, die van eene druivensuiker-oplossing

40,9 CC ter geheele ontleding vorderde, werd met eene

ruime hoeveelheid nitras bismuthi aan de proef onderworpen.

Kr waren tot de ontleding van het koper noodig 41 C (>.

Uismuth in koper schaadt dus aan de proef niet

Aiscnik. Bij eene hoeveelheid zuiver koper, die 40,9 CC
ter ontleding vorderde, werd 0,2 gram arsenigzuur gedaan,

in salpeterzuur opgelost, voorts wijusteenzuur en potascli.

lleeds bij enkele verwarming werd ontleding bespeurd, ten

gevolge vau inwerking van het arsenigzuur op het wijnsteen-

zuur. Er moest dus minder suiker ter ontleding van het

koper gevorderd worden ; door 38,4 C C. was de geheele ont-

leding van het koper volbragt. Trouwrens de inwerking van

de arsenikzuren op wijusteenzuur is bekend.

Arsenik schaadt dus aan de bepaling van het koper.

Zilver. Nitras argenti, gevoegd bij eene oplossing van

zuiver koper, gemengd met wijnsteenzuur en potasch, geeft

eerst zilveroxyde, en na verwarming metallisch zilver, ten

gevolge van ontleding van het wijnsteenzuur. Het was

naauwelijks noodig, suiker toe te voegen, want de uitkomst

kon alleen ongunstig zijn. Er waren 39,25 GC. suikerop-

lossing noodig ter ontleding van al het koper, in de plaats

van 40,9 CC.

Zilver schaadt dus aan de proef.

liet is niet noodig op te merken, dat cadmium, zink

en zwavel (de laatste in zwavelzuur veranderd), die in

koper-alliages voorkomen, aan de proel liudcrlijk kun-

nen zijn.

14*
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Wat blijft er dan van koper-bepalingen door druivensuiker

over, wanneer lood, tin, antimon, bismutk aan de proef niet

hinderen, kleine hoeveelheden nikkel evenmin, maar de proef

onbruikbaar wordt bij grootere hoeveelheden kobalt en nik-

kel, om de kleur, en bovendien de proef gestoord wordt

door tevens aanwezig ijzer, arsenik, zilver en kleinere hoe-

veelheden kobalt?

Het antwoord op deze vraag is, dat de proef geheel brnik-

baar blijft, maar dat deze hinderlijke metalen eerst moeten

verwijderd worden. Altoos zijn hinderlijk zilver, kobalt,

arsenik, ijzer; het eerste en laatste komen menigvuldig, zij

het dan ook in kleine hoeveelheden, in koper-alliages voor,

zelfs in gewoon koper.

Zijn zilver, arsenik, ijzer, kobalt aanwezig, zoo moeten

zij eerst verwijderd worden; evenzoo, wanneer er zooveel

nikkel en kobalt aanwezig is, dat zij de kleur kunnen sto-

ren, indien al het koper gepraecipiteerd is.

Bij het geschikt maken van het koper tot de suikerproef,

zoo er deze vijf hinderlijke metalen, of een of meer der-

zelve in mogen voorkomen, heb ik gezocht naar zeer een-

voudige wijzen, zoodanig, dat men slechts éénmaal het al-

liage te wegen heeft, en geene andere wegingen heeft te

volbrengen; voorts, dat men de oplossing door papier niet

te filtreren heeft, hetgeen veel tijd vordert, en verdamping-

van het spoelvocht eischt.

Men ga op de volgende wijze te werk en wege van het

alliage, waarin wij nu alle genoemde metalen veronderstellen,

1,5 gram af en losse het op in salpeterzuur.

Is er zilver aanwezig, zoo voege men zoutzuur toe en

filtrere door eene astbestprop, in eenen glazen trechter

gesteld, en spoele een weinig na met water. — Dit filtreren

door eene astbestprop is hier van veel waarde : het geschiedt

snel en eischt geene massa spoelvocht.

Wij veronderstellen, dat het zilver of afwezig, of verwijderd is.
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i verwanne nu de salpeterzure opteegiiig met zoutzuur,

tot verstoring van liet salpeterzuur, en voege daarna stukjes

gedestilleerd zink toe. Ouder waterstof-ontwikkeling worden

nedergeslagen : het koper, het lood, het tin, het antimou, het

InVinuth ; terwijl of eerst nedergeslagen, inaar daarna weder

opgelost worden of opgelost blijven : kobalt en nikkel, en

tevens cadmium, zink, ijzer en arseuik.

Wannen- de bewerking geschiedt in een kolfje, hetwelk

met eene kurk, met eene dunne buis voorzien,. kan afgesloten

worden, kan men, na overvloedig zink te hebben toegevoegd,

eindelijk door zoutzuur het nikkel, kobalt, cadmium, ijzer,

arsenik en zink oplossen. Houdt de gasontwikkeling geheel

op, dan beproeve men met een druppel uit het heldere vocht

te nemen, of al het koper gepraecipiteerd is, met HS. Is

dit zoo, dan kan men het vocht afpipetteren en handelen

zoo als bl. 183 vermeld is. — Beter evenwel doe men aldus.

Men brengt een astbestpropje in de punt van een trechter,

en stort daarop het vocht, hetwelk gemakkelijk helder be-

zinkt, uit, en spoele koper en andere metalen, die in het

kolfje blijven, met water goed uit, en spoele daarmede het

astbestpropje uit.

De hinderlijke metalen zijn nu verwijderd.

Is alles goed uitgespoeld met water, zoo worden deze

vochten als nutteloos ter zijde gesteld. Men plaatst nu

het kolfje, waarin bijna alles der gepraecipiteerde metalen

bevat is, onder den trechter met de astbestprop, en over-

giete deze met sterk salpeterzuur,. om de sporen metaal op

te lossen, die hierop zijn overgegaan. Men herhale dit, en

spoele daarna met water uit, dat mede iu het kolfje vloeit.

Men verwarme dit, en ondersteune de oplossing der metalen

zoo noodig, met zoutzuur, brenge alles over in een maat-

kolfje en vuile met water aan tot 100 CC.
Hiervan pipettere men 25 CC. af in een kolfje, verzadig,

nut potasch, voege er 16 CC. der oplossing van wijnsteen-
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zuur en 28 CC. der potaschloog (bl. 195) bij, verwarme

tot de kookhitte, en late druivensuiker-oplossing bijvloeijen,

zooals (bl. 196) is vermeld.

De wijze, die kier vermeld is, geldt voor alle bekende

koper-alliages en voor alle koperertsen. Deze laatsten kunnen

echter eene filtratie vorderen door papier, nadat zij, tot

poeder gestooten, met salpeterzuur behandeld zijn. — Voor

alliages is echter de methode zoo eenvoudig, als zij wezen

kan; men kan op éénen dag zonder bezwaar met de ver-

eischte naauwkeurigheid een tiental koperbepalingen doen,

en met weinig omslag.

Zie hier een alles afdoend bewijs van de naauwkeurigheid

der methode. Van 1,5 gram. zuiver koper, op de genoemde

wijze in 100 CC. vocht opgelost, waren voor de druiven-

suiker-oplossing noodig, ter praccipitering van al het koper,

in 25 CC. van dit vocht bevat, 41,8 CC.
Deze 41,8 C C. suikeroplossing stellen dus voor 0,375

zuiver koper, of \ van 1,5 gram.

Er werden nu op nieuw afgewogen 1,5 zuiver koper en

daarbij gevoegd 0,2 der volgende stoffen : nikkeloxyde, kobalt-

oxyde, rood ijzeroxyde, bismuthoxyde, cadiumoxyde, lood-

oxyde, tweede tinoxyde, antimonoxyde, arsenigzuur. Zilver

werd hier niet bijgevoegd.

Deze stoffen werden zamen in salpeterzuur en zoutzuur

opgelost, en door zoutzuur daarna het salpeterzuur verstoord.

Na de oplossing werden er zinkstukjes in nedergelaten,

onder herhaald toevoegen van zoutzuur. Nadat er geene

metalen meer schenen gepraecipiteerd te worden, werd het

zink door toevoeging van nieuw zoutzuur opgelost, en nu

het kolfje, waarin onder verwarming de behandeling vol-

bragt was, met eene kurk, waarin eene naauwc glazen buis,

gesloten, om de lucht af te sluiten. Nadat geen hydroge-

nium meer uitgedreven werd, liet men het vocht bezinken

en goot het heldere vocht, hetwelk slechts weinig metaal-
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deeltjes gcxiispciidcrnl bevatte) in eeu trechter, net Bene ast-

bestprop bedeeld. In het kolfje werd eene nieuwe hoeveel-

heid zoutzuur gebragt, het kolfje met de genoemde kurk

gesloten, verwarmd, en het heldere vocht door het astbcst

weder gefiltreerd. Deze bewerking werd met warm water

herhaald, tot het uit den trechter vloeijende water niet HM óf

zuur reageerde.

De massa metalen was in het kolfje verbleven; slechts

sporen wareU op het astbest overgegaan. Het kolfje werd

nu onder deu trechter met de astbestprop geplaatst, en op

de laatste cenig sterk salpeter/uur gegoten, dit herhaald, en

vervolgens met wrater de astbestprop en trechter uitgespoeld.

De metalen in het kolfje met salpeterzuur bedeeld, wei-

den onder toevoeging van zoutzuur gemakkelijk opgelost.

Onder toevoeging van water werd daarmede een maatileschje

gevuld van 100 CC.

Hiervan werden nu 25 CC, alzoo ] genomen. Er werd

potasch tot verzadiging bijgevoegd, en vervolgens de ge-

noemde hoeveelheden wijnsteenzuur en potasch, en onder

verwarming druivensuiker. De proef ging even geleidelijk

als bij zuiver koper; het bezinken alleen was iets minder,

maar niet hinderlijk. Voor zuiver koper waren 41,8 CC
druivensuiker-oplossing noodig geweest; hier in twee proe-

ven 41,7 CC.

Al de vreemde metalen hadden dus geen invloed hoi ge-

naamd uitgeoefend; want f fj G verschil moet aan de proef

zelve toegeschreven worden.

Het is niet overbodig, dat wij nog eens overzien, wat

lier vermeld wordt. Wanneer wij namelijk de 0,*2 gram

der metaaloxyden, die met 1,5 zuiver koper gemengd in

behandeling genomen zijn, herleiden tot metalen, zoo leb-

ben wij het volgende alliage, hetwelk op eenmaal behandeld

is. Namelijk:
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Koper 1,500

Nikkel 0,157

Kobalt 0,157

IJzer 0,139

Bisnmth . 0,180

Cadmium 0,175

Lood 0,186

Tin 0,157

Antimon 0,169

Arsenik 0,152

2,972

Zink behoefde hier niet bij te zijn, want met zink in over-

vloed werd hier dit mengsel behandeld.

Door de eenvoudige bewerking, die beschreven is, werd

het koper desniettemin met eene naauwkeurigheid bepaald,

zoodanig, dat in de plaats van 418 maten suikeroplossing

er slechts 417 noodig waren; hetgeen dus op het koper

in zijne geheele hoeveelheid overgebragt, geeft dat in de

plaats van 1,500 gevonden is 1,496.

Het kwam mij overbodig voor, om de methode nog an-

dere proeven te doen doorstaan; zij mag ongetwijfeld wor-

den aangeschreven onder de beste analytische wijzen, reeds

alleen, om hare naauwkeurigheid; maar bij die naauwkeu-

righeid voegt zich eene bijzondere gemakkelijkheid en snel-

heid van uitvoering. Is er geen zilver aanwezig, zoo be-

hoeft men niet eenmaal te filtreren, en behandelt men — den

trechter met astbestprop uitgenomen — alles in hetzelfde

kolfje, totdat men de bereide oplossing in het maatkolfje

brengt

.

De genoemde methode durf ik dus vooreerst aanbevelen

voor de bepaling van koper, in zuiveren staat in oplossing

verkeerende; is het eene protoxyde verbinding, zoo wordt zij

door salpeterzuur gedeutoxydeerd. Men zorge bovendien al



( 205
)

die ligehamen verwijderd te hebben, die storend op suiker

kunnen inwerken.

liehalve voor de zuivere koper-verbindingen ter bepaling

vim het koper met groote naauwkeurigheid, is de methode

aanwendbaar voor alle koper-alliages en koperertsen, en is

voor de laatsten zelfs niet noodig kiezelzuur, aluinaarde,

kalk, alkaliën te verwijderen door filtratie. Zwavel echter

is hinderlijk en moet of geoxydeerd zijn tot zwavelzuur, of

door een liltrum afgezonderd worden; want zou er zwavel

ongeoxydeerd in het vocht blijven zweven, zoo zou dit bij

verwarming met potasch zwavelkalium vormen, en het koper

als zwavelkopcr nederslaan.

Ik wil eerst de toepassing der methode geven op de ana-

lyse van koperen munten en derhalve ook van alle rood-

koperen voorwerpen.

Voor ik echter daartoe overga, moet ik nog stilstaan bij

het nuttige gebruik, hetwelk van andere stoffen gemaakt

worden kan, om koper af te zonderen, mits men een deel

der bewerking volge, die is vermeld.

Wanneer men namelijk van een koper-alliage, b. v. na

oplossing in koningswater, en verwijdering van het salpeter-

zuur door zoutzuur, en na behandeling met zink, arsenicum,

ijzer, nikkel, kobalt verwijderd heeft (blz. 201) en men de

overblijvende metalen, namelijk koper met tin, lood, antimon

en bisinuth (het zilver denk ik hier afwezig), weder in ko-

ningswater, onder verwijdering van het salpeterzuur door

zoutzuur, heeft opgelost, kan men, in de plaats van druiven-

suiker, cyankalium, of tinchlorure aanwenden.

De eerste methode is van pahkks (muspratt, Chemie in

Anwendung auf Künste und Gewerbe, Bd. I, S. 1197).

Men voegt dan ammonia liq. toe, en druppelt in de

blaauwe oplossing zoolang eene getriteerde solutie van cy-

ankalium, tot de blaauwe kleur verdwenen is.

Eveuzoo kan tinchlorure worden aangewend, hetgeen tin-
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chloride vormen zal, en het deutoxydum cupri tot protoxydum

zal veranderen, terwijl loodoxyde, tin-, antiinon- en bismuth-

oxyden, van tinchlornre geen tinchloride kunnen vormen.

Ik heb echter deze methoden niet beproefd.

II. ZAMENSTELLING VAN DE NEDERLANDSCHE EN

OOST-INDISCHE KOPEREN MUNTEN.

Het koper, in bladen in den handel voorkomende, het-

welk tot dubbelingskoper der schepen wordt gebruikt, en

waarvan velerlei voorwerpen, onder anderen ook koperen

munten, worden gemaakt, is niet scheikundig zuiver, en be-

hoeft het niet te wezen. Gewoonlijk vindt men er van \-

tot 2 pCt. metalen van anderen aard in aanwezig; 2 pCt.

schijnt echter zelden het geval te zijn. Die metalen zijn

degenen, die hierboven genoemd zijn. Behalve liet arsenik,

hetwelk aan liet koper eenige brosheid geeft, zijn sommigen

eer voordeelig, dan nadeelig: b. v. tin verhoogt de hard-

heid van het koper, en vermindert dus zijne slijtbaarheid.

Voor ruim twintig jaren heb ik in de Verhandelingen van

het Kon. Ned. Instituut (Scheikundig onderzoek van koper,

tot dubbeling van schepen gebruikt, 1835) de uitkomsten

vermeld van ontleding van dubbelingskoper, voor Neder -

landsche schepen aangewend, en daaruit is gebleken, dat in

de onderzochte soorten eenig zilver, lood, ijzer, antimonium,

arsenicum en zwavel voorkwam, en van 98,3 tot 99,2 ko-

per metaal. Aan de analytische methode van dien tijd kleef-

den wel eenige onnaauwkeurigheden, maar in de hoofdzaak

mogen deze uitkomsten nog heeten juist te zijn.

Voorleden jaar vroeg mij mijn hooggeachte vriend, de

Heer Muntmeester bake, de oude Oost-Indische koperen

munt, die weldra zou versmolten worden, te willen ontleden.

Zij waren de zoogenaamde O. I. duiten, en werden mij ge-

geven, deels doorgesneden, deels in den vorm van geheele dui-
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ten Ik heb toen verzuimd te letten op jaartallen of aml< o

kenmerkende teekenen van afkomst.

De analyse geschiedde op de gewone en bekende wijze.

Hare uitkomsten waren de volgende, van vier verschillend»

partijen. Alle bepalingen geschiedden onmiddellijk.

1

Tin 0,57

Lood 0,08

Zilver sporen

Zink 0,04

IJzer 0,13

Nikkel 0,15

Zwavel 0,29

Koper 98,80

2 6 1

0,74 0,22 0,38

0,08 0,17 0,17

sporen 0,11 0,07

0,22 0,36 0,19

0,13 0,08 0,15

0,15 0,12 0,15

0,15 0,19 0,23

98,00 98,73 98,26

99,94 100,53 100,02 100,40

lift besluit ligt bij de hand, dat dit koper goed koper is,

en daar er vier proeven genomen zijn, met koper uit het oude

Indische koper voetstoots genomen, zoo regtvaardigen deze

uitkomsten wel het besluit, /rdat het koper, weleer geleverd

ter vervaardiging van de oude O. I. duiten, goed koper ge-

weest is."

Wij vinden er in van IJ tot 2 pCt. vreemde stoffen zamen.

Z. E; de Minister van Koloniën verlangde in April van

dit jaar de zamenstelling te kennen der nieuwe O. I. ko-

permnnt, die in aanmaak is, en deed mij daartoe irew or-

den koperen plaatjes dier munt: twee soorten, van Engelsril

koper vervaardigd, twee andere van koper, dat uit de oude

O. I. duiten in Amsterdam omgesmolten en tot plaatjes ver-

werkt ws*, De uitkomsten waren de volgende; liet koper

ia niet direct bepaald.
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Uit Indisch koper

Engelsch koper omgesmolten

"l
^2^3

4

Tin 0,08 0,11 0,15 0,20

Lood 0,23 0,22 0,72 0,55

Zilver 0,05 0,04 0,04 0,04

Zink 0,18 0,19 0,18 0,19

IJzer 0,21 0,21 0,18 0,18

Nikkel en zwavel onweegbaar in allen, maar aanwezig.

Koper 99,25 99,23 98,73 98,84

Het Eugelsche koper blijkt hier iets zuiverder te wezen,

dan het in Amsterdam uit O. I. oude duiten omgesmoltene;

maar in de laatste twee soorten, 3 en 4, komt niet meer

dan 1} a 1>7 pCt. vreemde metalen voor, en niet meer dan

|- a,
\

pCt. lood. De bewering // dat er 4 pCt. lood in zou

voorkomen," is dus onwaar.

Het koper is goed; er is geene enkele reden, om het

zoo zuiver te makeu, als het Engelsche is; ja het is de

vraag, of men niet voor munt, die aan zooveel slijting on-

derworpen is, beter doet, koper te nemen, hetwelk iets meer

vreemde metalen bevat, omdat zulk een alliage ligtelijk har-

der is. De Eranschen gebruiken om die reden bronsen munt.

In Mei van dit jaar ontving ik eene uitnoodiging van

II. H. E.E. de Ministers van Koloniën en Financiën, om

van alle centen, die in vroegere jaren te Brussel en te

Utrecht geslagen waren, van 1821 tot 1854, monsters te

onderzoeken.

Voor deze uitvoerige proeven werd de methode met sui-

ker aangewend, zooals zij hierboven beschreven is. Ik deel

de uitkomsten daarvan mede, telkens van twee proeven ; van

één jaar van vier proeven, omdat de bijna absolute zuiver-

heid van het koper twijfel aan de juistheid der proeven deed

ontstaan
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N\ 1. 1821 Utrecht geheele centen

2. 1822 //

3. 1822 Brussel

4. 1828 Utrecht

// 5. 1828 Brussel »

// 6. 1824 Utrecht *

tf 7. 1826 //

» 8. 1826 Brussel //

9. 1827 Utrecht * *

* 10. 1827 Brussel

i 11. 1828 Utrecht *

» 12. 1828 Brussel

" 13. 1830 Utrecht

« 14. 1831

// 15. 1837

// ft

16. 1843 /' halve centen

f9S,r»j

f98,71
*

(98,4[

ƒ99,2)
*

(99,5j

J99,5l
*

199,3]

{ 99,4)
* (99,7 ƒ

j 98,81
' (99,lj

[99,1)
*

(99,3/

ƒ98,3)
*

} 98,3 f

199,5)
*

(99,5J

f99,3)
*

199,7}

)99,4)
*

199,2J
'

99,8

99,8

99,9

99,9

[98,7)

|99,0j

(99,4)
*

(99,1)

(98,5)
* 198,5 f

|98,8\
*

1 98,7|

deld.

98,4

98,55

99,35

99,4

99,5

98,95

99,2

98,3

99,5

99,5

99,3

99,85

98,85

99,2.-»

98,5

98,75
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v 17. 1846 Utrecht halve centen

tt 18. 1851 ft ti n

n 19. 1852 ft n tt

tt 20. 1853 tt ,f tt

tt 21. 1854 tt tt tt

Een blik op deze Nederlandsche centen is niet overbo-

dig. — Die van Brussel 1828 zijn bijna zuiver koper; het

koper bevatte slechts 15 deelen vreemde stoffen op de 10,000

d. — Het laagste van alle is 98,3 pCt. zuiver koper; wij

vinden dit cijfer in de centen van Brussel 1826 en van

Utrecht 1853.

Nemen wij alle Brusselsche soorten zamen en alle Utrecht-

sche en trekken wij er het gemiddelde uit, dan is er aan

zuiver koper in de Brusselsche centen 99,31 pCt. en in de

Utrechtsche 98,92 pCt.

Aan de zuiverheid der Nederlandsche centen is dus niet

te twijfelen.

Ter toetsing der methode door suiker zijn de (bl. 208),

genoemde O. I. centen van Engelsen en van te Amsterdam

uit oude duiten omgesmolten koper vervaardigde plaatjes,

door suiker nogmaals onderzocht. Be uitkomst was

:

Dooi' af'trekking der Door druivensui-

anderc metalen ker direct be-

bepaald. paald.

Koper in: Gemidd. Gemfdd.

Engelsche O. I. ccntcnplaatjcs.
j
„'^ i 99,24

j g
' i 99,1

Amsterd. k tt

jjjjjj
98,77

{JJJj
98,3
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Bij de Engelsche plaatjes is de overeenkomst bijna vol-

komeu; bij de Amsterdamse!** is een verschil van
J-

pCt.

Maar men vergete niet, dat het e ij Ier 9s,77 niet onmiddel-

lijk verkregen is: alle fouten der analyse, m de beft]

van elk bestanddeel gemankt, hebben daarop invloed.

De overeenkomst, zien wij, is geheel voldoende.

III. ZAMENSTELLING VAN KOPERERTSEN EN VAN K0PER-ALL1 A(il .s.

Door de methode, die boven beschreven is, namelijk door

druivensuiker, en onder de voorzorgen, die op bl. 193 en

volg. vermeld zijn, is de zamenstelling bepaald van de vol-

gende voorwerpen. De overeenkomst der door twee proeven

verkregen uitkomsten, kan de deugdelijkheid der methode

bevestigen

:

t , (60,54 pCt. koper.
ArVCntm 160,80 , ,

Geel koper
j 09fiQ § §

Malachiet van Siberië \ e ,/«n
^57,70 // //

Vauquelin vond in Malachiet van Siberië 56 pCt. koper.

De formule Cu O, C O " + Cu O, HO vordert 57,5 koper,

hetgeen volkomen overeenkomt met de proef.

Rood-kopercrls, Siberië 89,05 pCt. koper.

89,21 f w

Chenevix vond 88,5 pCt. koper ia dit erts van Conurall.

De formule Cu* O eischt 88,8 koper, hetgeen zoo naauw-

keurig mogelijk de gevondene zamenstelling uitdrukt.

Ik meen, dat uit het bovenstaande gebleken is, hoe naanw

-

keurig de methode van koper-bepaling door druivensuiker is.

Ik geloof, dat zij de beste is, die er thans, in elk op/

voor afzondering van koper bekend is: bij eene uitnemende

naauw keurigheid paart zij eene zeer groote gemakkelijkheid.
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Dat anderen vroeger in de toepassing dier methode niet

geslaagd zijn, ligt hoofdzakelijk in het niet aanwenden van

potasch in voldoende mate.

Ten slotte voeg ik hier nog eene analyse toe van koper-

erts, op de gewone wijze volbragt.

Kopererts van de Kaap. Uit een der kopermijnen van

de Kaap de Goede Hoop, met name uit de mijn N3
. 111,

van de Speclacle mining compagnie, is een monster erts

ontleed, en daarin gevonden aan koper metaal:

50,37 pCt.

Het erts was verre van uniform te zijn, zoodat elke ko-

perbepaling alleen bij benadering dezelfde uitkomst kon

geven.

Eene nadere analyse daarvan gaf voor 100 d. erts.

Koper 49,50

IJzer 9,96

Zwavel 12,00

Aluinaarde 1,01

Koolzure kalk 0,60

Kiezelzuur 2,13

Water 6,30

Koolzuur 0,43

Gangaard 8,00

Het was nu de vraag, hoe deze stoffen gegroepeerd mogten

gedacht worden. Op de volgende wijze schijnt dit het geval

te zijn:

I. II.

Cu 2 S 16,75 19,1

Cu 2 50,40 57,5

Wé O 3 14,23 16,2

HO. 6,30 7,2

100,0
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I.

APO* 1,01

CaO,C0 2 0,60

Si() 3 2,13

CO 2 0,43

Gangaard 8,00

99,85

Berekenen wij du vier bestanddeelen, die in de grootste

hoeveelheid voorhanden zijn, zoo hebben wij:

berekend.

1 aeq. Cu 2 S 16,5

4 if Cu 2 59,5

1 ff Fe 2 O 3 16,5

4 // II O 7,5

100,0

Dit in het voorbijgaan ; maar daar nog geene analyse van

liet kopcrerts der Kaapsche mijnen bekend is, mogt ik deze

uitkomst hierbij voegen.

Ik mag, maar ik wil ook, dit onderwerp niet afsluiten,

zonder mijnen dank gebragt te hebben aan den Heer Dr.

Vlaanderen, die alle bepalingen heeft gedaan, welke in deze

verhandeling voorkomen. Zij zijn eene nieuwe proeve van

zijn uitnemend analytisch-chemisch talent.

VERSL. ES MEDED. AFD. NATÜURK. DEEL V. 15



BRIEF
AAN

DEN MINISTER VAN OORLOG,

OVER DE REGELS BIJ HET

STELLEN VAN BLIKSEM-AFLE1DERS.

Amsterdam, den 4den October 1856.

De Afdeeling voor de Wis- en Natuurkunde van de

Koninklijke Akademie van Wetenschappen ontving bij een

schrijven van Uwe Excellentie dd. 30 Mei 1856, Bureau

der Genie, N°. 36, de vereerende uitnoodiging, om Uwe

Excellentie haar gevoelen te doen kennen nopens de regels

voor het stellen van bliksem-afleiders, gegeven in de In-

struction sur les paratonnerres adoptée par V Académie

des Sciences, Paris 1855, en of de Afdeeling vermeent

dat het noodig zou wezen, daarnaar op buskruid magazijnen

afleiders te doen stellen ter vervanging van die, naar de

voorschriften van den Luitenant-Generaal kraijenhoff

[Handleiding tot het stellen van bliksem-afleiders. Nijmegen

1836) vervaardigd.

Ter voldoening aan deze uitnoodiging, heeft de Afdee-

ling de eer, het navolgende aan Uwe Excellentie te berigten.

De Instruction sur les paratonnerres bestaat hoofdzake-

lijk uit twee gedeelten, waarvan het eerste, dat eene vol-

ledig stelsel van voorschriften voor het stellen van aflei-

ders bevat, reeds in 1823 door de Parij sche Akademie
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is aangenomen. In 1854 heeft de Akademie hierbij ge-

voegd een tweede gedeelte of supplement, naar aanleiding

eener aanvraag van de Compagnie, die het bouwen van

het voor de algemeene tentoonstelling op te rigten Palais

de T Industrie had op zich genomen. In dit supplement

(p. 76) verklaart do Akademie dat de vroegere Instruc-

tie, ten minste in hare meest wezenlijke beginsels, geene

nieuwe bewerking behoeft; dat alleen het steeds toenemend

gebruik van metalen, vooral van ijzer en zink, in het za-

menstel van groote gebouwen eenige wijzigingen wensche-

lijk maakt.

De Haudleiding van den Generaal kraijenuoff verscheen

in 1836. De schrijver kende derhalve de Pransche In-

structie van 1823. Het blijkt echter spoedig dat hij

vooral uit eigene ondervinding geput heeft, dagteekenende

reeds van het jaar 1782, toen onder zijn toezigt een af-

leider op den toren van de groote kerk te Doesburg ge-

steld werd; van daar dat, hoewei de Handleiding en de

Instructie geheel overeenstemmen ten aanzien der hoofd-

voorwaarden waaraan elke goede afleider voldoen moet,

zij echter in de bijzonderheden der uitvoering meer of

min van elkander afwijken. Het zijn deze afwijkingen,

die de Afdeeling zich geroepen ziet, tot het bepaald on-

derwerp harer overweging te maken.

Naalden. In de eerste plaats komen de naalden in

aanmerking, die, boven het te beveiligen gebouw uitste-

kende, ten doel hebben den bliksem op te vangen. De

Generaal kraijexhoff hecht geene waarde aan den puuti-

gen vorm der naalden. Volgens zijne raeening (Hand-

leiding p. 14) zijn windvanen, torenkruiseu en stomp af-

gepunte staven als spitsen voor de afleiders voldoende.

De Parijsche Akademie daarentegen neemt als algemeenen

regel aan, dat de afleider in eene spits moet uitloopen

(Instruction p. 3 5 en 95). Zij beschouwt echter dien

15»
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vorm niet als een volstrekt vereischte. Bij de beschrijving

der afleiders op kerken en torens wordt uitdrukkelijk

gezegd (p. 54): //Nous pensons même que pour peu qu'on

éprouve des difficultés a. placer des tiges sur un döme ou

uïi clocher, on peut les supprimer entièreinent. Il suffira,

pour défendre ces édifices des atteintes de la foudre, d
?

é-

tablir une communication très-intime entre Ie pied de

chaque croix et Ie sol. Cette disposition

ofl're également une grande sureté."

De Afdeeling is van oordeel, dat de voorschriften der

Parijsche Akademie hier de voorkeur verdienen. Wan-

neer men vraagt, of de spitse of stompe vorm der naald

eenigen invloed heeft op het beveiligend vermogen des

afleiders tegen schade door bliksemslag, moet het antwoord

ongetwijfeld ontkennend zijn. Mits het ondereinde der

naald en de afleider zelve de noodige afmetingen hebben
j

de deelen waaruit hij bestaat innig met elkander verbon-

den zijn en er voor eene goede afleiding in den vochti-

gen grond of eene welput gezorgd is, zal hij het gebouw

volkomen beschermen, hetzij hij van boven al of niet in

eene spits eindigt. Maar de spitsen oefenen nog eene

andere eigenaardige werking uit. Zij bezitten het vermo-

gen om de electriciteit allengskens en ongemerkt aan de

onweerswolk te onttrekken en aldus hare kracht te ver-

zwakken. Komt dus de wolk langzaam aandrijven, zoo

kan het gebeuren, dat zij door den invloed der spits hare

kracht verloren heeft voor dat zij zich daarboven bevindt,

zoodat nu geen bliksemslag volgt. Menigvuldige waarne-

mingen, vooral door arago (Notices scientifiques Tom. I. (p.

539—345) bijeengebragt, laten hieromtrent geen twijfel

over. Het is om deze reden raadzaam, de afleiders van

spitsen te voorzien, zoo dikwijls zioh daartegen geene prac-

tische bezwaren opdoen. Zijn echter deze bezwaren aan-

wezig en zoude de bevestiging en opstelling van lange
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en spitse naalden te veel moeite en kosten veroorzaken,

dan is het voldoende, de voorhanden metalen voorwer-

pen, als torenkruisen en andere, in de plaats der naalden

te gebruiken en daaraan den afleider te verbinden.

In het supplement p. 95 is door de Parijsche Aka-

demie voorgeschreven, om niet, gelijk vroeger aangeraden

was, aan de naald den vorm eener spitse pyramide te

geven, wier hoogte 12 tot 15 maal de dikte der basis

overtrof, maar dien van een prisma of afgeknottc pyra-

mide, van boven ten minste 2 duim dik, en hierop te

bevestigen een kegel van 2 duim middellijn en 4< duim

hoogte, welks tophoek derhalve 28° bedraagt. De ervaring,

dat de vroegere spichtige naalden, wanneer zij door den

bliksem getroffen worden, te gemakkelijk aan het boven-

eind wegsmelten, heeft de Akademie tot deze verandering

geleid ; hoewel zij erkent dat het afleidend vermogen der

spits daardoor welligt verminderd wordt. Naar het oor-

deel der afdeeling is die verandering van weinig belang.

De tophoek van 28° zal niet verhinderen dat de bliksem,

die steeds hare hevigste werking uitoefent waar zij het

metaal het eerst treft, de punt doet smelten en het eind

der naald dus afgestompt worden. Wil men dus het voor-

deel van den spitsen vorm behouden, zoo zal in beide ge-

vallen, na een hevigen bliksemslag, de spits door eene nieuwe

moeten vervangen worden.

Daar het ijzer, waaruit de naalden uitsluitend vervaar-

digd worden, een zeer oxydabei metaal is, was men

gewoon de spits uit een niet oxydabel metaal, het platina, te

vervaardigen. In een aan de Instructie toegevoegd later

rapport over de spitsen der afleiders wordt (p. 121) het

min kostbare en tevens zeer langzaam en slechts opper-

vlakkig oxyderende koper aangeprezen. De Afdeeling ver-

eenigt zich in dit opzigt met het gevoelen der Parijsche

Akademie. De mindere smeltbaarheid van het platina
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wordt opgewogen door zijn minder geleidend vermogen,

hetwelk bij doorvoering eener zelfde hoeveelheid elektrici-

teit eene grootere warmteontwikkeling ten gevolge heeft.

Blijkens de ondervinding zijn platinaspitsen evenzeer aan

smelting onderhevig als roodkoperen. Een der merkwaar-

digste voorbeelden leverde de bliksemslag op, die den 10

Julij 1843 den afleider van den Munster te Straatsburg

trof. üe platinakegel, die 8 duim lang en van onderen

1 duim dik was, werd van den top af over eene lengte

van 5 a 6 duim gesmolten. (Comptes rendus XVII, 254.)

Grootte der stralen van beveiliging. Hieromtrent vindt

men bij den Generaal kraijenhoff geene naauwkeurige

bepaling. Na op p. 19 opgemerkt te hebben dat groote

metalen brokken, zooals klokken, looclen dakvorsten, hoek-

en kielkepers, windvanen en schoorsteenkappen toevallig

eer dan de afleiders in de nabijheid eener bliksemuitbars-

ting kunnen komen en bijgevolg getroffen worden, geeft

hij het voorschrift: 1° dat men die voorwerpen door ijze-

ren staven of looden reepen met het ligchaam des afleiders

vereenige, 2
3

dat men aan zeer uitgebreide gebouwen ge-

bruik make van meer dan eene enkele spits en dezelve

vermenigvuldige in de reden van de uitgebreidheid; alleen

moeten zij met den hoofdafleider naauwkeurig verbonden zijn

en aan de hoogste voorwerpen der gebouwen, bij voorbeeld

schoorsteenen, vastgekramd, daarboven eene halve el uitsteken.

De Parijsche Akademie is reeds in 18*23 verdergegaan.

Hoewei zij erkent dat de afstand, tot welken een afleider

zijne werkingssfeer uitstrekt, niet juist bekend is en bui-

tendien van vele omstandigheden afhangt, die moeilijk te

waarderen zijn, neemt zij echter (p. 18) voor de praktijk

den regel aan, dat een afleider rondom zich voor het ge-

vaar eens bliksemslags eene cirkelvormige ruimte beveiligt,

welker straal tweemaal zoo groot is als zijne hoogte. Deze

regel geldt echter alleen voor het dak, waarop de naald
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geplaatst is. Bevinden zich echter naast het hoofdgebouw

aangrenzende lagere gebouwen, bijv. eene kerk naast een

met een afleider voorzienen toren, zoo wordt (p. 62) aan-

geraden den beveiligingsstraal niet grooter te stellen dan

du hoogte des alleiders boven de nok van het dak des

nevengebouws. Deze regelen worden in het supplement

(p. 101) behouden, met de opmerking echter, dat zij op

onzekere grondslagen berusten.

Het is opmerkelijk, dat het ontwerp eens alleiders op

de kerk te Hees, door den Generaal kraijenhoff op p. 41

zijner Handleiding gegeven, met den tweeden hierboven»

vermelden regel overeenkomt. De nok van het koor ia

18 el beneden het kruis des torens, van hetwelk een af-

leider naar den grond geleid is. De afstand van het verste

punt der nok tot de vertikale, uit het kruis neergelaten,

is 24 el, dus minder dan tweemaal, maar meer dan één-

maal de hoogte des afleiders boven de nok. Kraijeniioff

acht dit punt niet genoegzaam beveiligd en wil dat men

daar een tweeden afleider aanbrenge.

De Afdeeling vindt geene redenen om van de door de

Parijsche Akademie gestelde regelen af te wijken. Zij bieden,

volgens hare meening, een voldoenden waarborg aan voor

de beveiliging der gebouwen, mits men tevens de door

kraijenhoff aangewezene voorzorg, om alle belangrijke

metaalmassa's, die zich op of nabij het dak bevinden, zorg-

vuldig met den aileider te verbinden, niet verwaarlooze.

Metalen voor afleiders aanbevolen. De metalen, die als

geleiders tusschen de naald en den vochtigen grond ge-

bezigd worden, zijn voornamelijk ijzer, koper en lood.

liet ijzer, dat zich door zijnen lagen prijs en geringe

smeltbaarheid aanbeveelt, wordt meestal in den vorm van

vierkante staven aangewend. De daaraan te f^even dikte

wordt door kuaue.mïoff (p. 10) gesteldop 13 a 11 streep;

door de Parijsche Akademie (p. 41) op 15 streep. liet



( 220
)

verschil is niet groot en welligt daaruit ontstaan, dat

KRAUENiiOFF zich aan eene vroegere bepaling van \ Rijnl.

duim gehouden heeft, terwijl de Parij sche Akademie een

rond getal in metrieke maat heeft aangenomen. Daar er

geen geval van bliksemslag bekend is, waarin een ijzeren

staaf van 13 streep onvoldoende was om den bliksem on-

schadelijk te maken, is er ook geen grond voorhanden tot

afkeuring der bestaande geleiders van die afmeting. Later

te vervaardigen afleiders kunnen van 15 streep genomen

worden. De kosten worden daardoor slechts weinig ver-

meerderd. — Indien de staven een anderen vorm dan

den vierkanten hebben, zorge men slechts dat de inhoud

harer doorsnede niet kleiner dan 225 vierkante streep zij, en

geve dus bijv. aan ronde staven een middellijn van 17 streep.

Het veel duurdere koper wordt voor gebouwen zelden

gebruikt; maar is, in den vorm van gevlochten kopertouw,

het gewoon metaal ter beveiliging van de schepen van

'sLands Marine. De vereischte dikte wordt door kraijen-

hoff niet aangegeven. De Instruction van 1823 stelt haar

(p. 50) op 16- streep. Dit is ongeveer de dikte, die aan

het op 's Rijks lijnbanen geslagen kopertouw gegeven

wordt. (i). G. muller, in de Verhandelingen en Berigten

betrekkelijk het Zeeivezen. Deel 3, p. 87.)

Door den Generaal kraijemioff is het gebruik van he-

den reepen voor afleiders zeer aanbevolen. De onder zijn

toezigt gestelde afleiders op de torens te Doesburg en

Arnhem bestaan uit dat metaal, hetgeen ook op zijn voet-

spoor ter beveiling van vele Landsgebouwen aangewend is.

De Parijsche Instructie verklaart daarentegen het lood

voor het slechtste metaal da-t voor afleiders kan gebezigd

worden, omdat het te smeltbaar en te slecht geleidend is.

Bij dit verschil van gevoelen is het van hoog belang, de

gronden, waarop het afkeurend oordeel der Parijsche Aka-

demie berust, naauwkeurig te overwegen.
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1 let lood heeft een gering geluidend vermogen ; liet staat

daarin achter bij het ijzer, en nog veel meer bij het koper.

Maar men weet dat een geringer geleidend vermogen kan

vergoed worden door eene naar evenredigheid groote door-

snede. Volgens KRAUEiNiioFF (p. 10 en 42) moeten de looden

reepen eene breedte hebben van 1 palm en eene dikte van

3 streep, hetgeen eene doorsnede geeft van 300 vierk.

streep. Daar nu de geleidende vermogens van lood en

ijzer zich onderling verhouden als 2 tot 3, staat zulk een

looden reep, wat de gemakkelijk hei d van doorgang der

elektriciteit betreft, gelijk met eene vierkante staaf ijzer

van 200 vierkante streep doorsnede of van 14 streep zijde.

Zij mag dus geacht worden even geschikt te zijn tot af-

voering der elektriciteit. Ook zal de hoeveelheid warmte,

die in haar ontwikkeld wordt, niet grooter zijn dan bij

het ijzer.

Maar zal die warmte, welke voor het ijzer onschadelijk

is, dit ook voor het veel smeltbaarder lood zijn? Kan niet

een felle bliksemslag de geheele smelting van het lood ten

gevolge hebben ? De Parijsche Akaderaie beroept zich hier-

omtrent op de ervaring. Zij brengt (p. 84) een geval bij,

dat schijnbaar beslissend is, het smelten namelijk van eene

looden pijp van 8 duim middellijn bij eene dikte van 13

streep, veroorzaakt door een bliksemslag, waardoor den

IQden April 1827 de paketboot New-York op hare reis

van New-York naar Liverpool getroffen werd. Dit geval

is waarschijnlijk ontleend aan de Notice sur Ie tonnerre

van ahago in het Annuaire du Bureau des Longitudes

pour 1838, p. 315, waar het op dezelfde wijze wordt me-

degedeeld.

Een oorspronkelijk verslag van dezen merkwaardigen blik-

semslag komt voor in het Report of the Committee upon Mr,

SNOW iiarris, awl ot/icr, liijhtnuuj conductors, in 1S40 op

last van het Huis der Gemeenten gedrukt. De volgende
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bijzonderheden zijn daaruit overgenomen. Zij wijken in

sommige punten merkelijk af van de opgaven van arago,

die welligt een ander berigt voor zich gehad heeft.

De bliksem viel op den grooten mast, vernielde de

bramsteng en liep daarop langs de ijzeren tuigkettingen

naar de pomp. Tusschen deks gekomen, waar hij veel

schade aanrigtte, sloeg hij over op een looden waterbak,

die zaamgedrukt werd, en van daar langs de pijp van een

secreet aan stuurboordszij de door het boord, waar hij drie

vijfduimsplanken van de huid ontzette over eene lengte

van 10 voet.

Te Liverpool aangekomen, werd het schip in het dok

gebragt en onderzocht. De bevinding aangaande de pijp

was de volgende. Zij had 41 Eng. duim (114 streep)

middellijn, de dikte harer wanden was een vierde Eng.

duim (6J- streep). Juist waar zij aan de zijde van het

schip uittrad, was eene geringe hoeveelheid lood gesmolten

en hing als een ijskegel aan haar ondereinde. Een ge-

deelte der pijp, twee voet lang, besloten in de dikte van

het boord, was onbeschadigd, maar ongeveer 18 Eng. duim

van hare bovenste helft waren door den bliksem volkomen

gesmolten.

Ter juiste waardering van dit feit is het vooral noodig

te herinneren, dat eene elektrieke ontlading eene veel he-

viger werking uitoefent op de plaatsen waar zij, in den

vorm des bliksems, het eerst een metaal treft of dit we-

der verlaat, dan wanneer de elektriciteit, in het metaal

doorgedrongen, haren weg door gewone geleiding voortzet.

In het eerste geval heeft steeds in meerdere of mindere

mate smelting plaats; in het laatste blijft het metaal, mits

het de noodige capaciteit hebbe, ongedeerd. Nu blijkt uit

het verslag niet dat de pijp, waarvan hier sprake is, van

boven met eenig ander metaal in verbinding was; van on-

deren reikte zij niet tot in zee, blijkens het ontzetten der
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planken. Uit de smelting van het lood aan beide einden

mag dus geen besluit opgemaakt worden tegen de doel-

matigheid van het gebruik van looden reepen als aileiders.

Deze toch, van boven en onderen aan massieve ijzeren

staven verbonden, waardoor de bliksem opgevangen en af-

gevoerd wordt, bevinden zich in geheel andere omstandig-

heden. Alleen de ervaring, bij afleiders verkregen, kan hier

beslissen. Deze nu is niet ongunstig. Bij de vele aflei-

ders ia ons vaderland met looden reepen voorzien is, voor

zoo ver aan de Afdeeling bekend is, nooit een geval voor-

gekomen, waarin zij bij bliksemslag hunne dienst geweigerd

hebben of de reep weggesmolten is.

Op grond dezer ervaring acht de Afdeeling het onnoo-

dig, de thans bestaande aileiders van deze soort door an-

dere te vervangen. Zij is echter tevens van meening, dat

in het vervolg bij het stellen van aileiders het ijzer boven

het lood de voorkeur verdient. Hoewel toch looden ree-

pen tot dus ver de nadeelige gevolgen des bliksemslage

hebben afgewend, is het meer dan eens gebeurd, dat het

lood zelf daarbij beschadigd en voor verder gebruik meer

of min ongeschikt is geworden. Als voorbeelden verdienen

de volgende gevallen vermelding, voorkomende in de Ver-

slagen, door de eerst aanwezende Ingenieurs opgemaakt naar

aanleiding der aanschrijving van het Ministerie van Oorlog

d. d. 16 Julij 1856, N°. 31 B., en aan de Leden der Af-

deeling, de HH. van rees en delprat, met het ontwerpen

van een antwoord aan Uwe Excellentie belast, welwillend

ter inzage verstrekt.

In het jaar 1848 is de reep lood van den afleider op

den toren der groote kerk te Doesburg over hare geheele

lengte min of meer beschadigd, zoodat droppels gesmolten

lood waren afgeloopcn ; doch was aan het gebouw zelf geene

schade hoegenaamd aangebragt.

Den 288ten Junij 1852 is te Maastricht de afleider op
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liet buskruidmagazijn Nieuw-Hoog-Frankrijk door den blik-

sem getroffen. De reep lood welke, langs het dak loo-

pende, den opstaanden stang vereenigt met het ijzer dat

in de put neerdaalt, en van den bovenkant van de nok

tot in het midden der goot 9,25 el lang is bij eene breedte

van 14 duim (de dikte is niet opgegeven), was op twee

plaatsen doorgaande van een gescheurd. Dit waren de

plaatsen, waar de stukken lood, uit welke de reep bestaat,

aan elkander zijn gesoldeerd, zijnde het soldeersel versmolten.

Den 28 Julij 1853 viel de bliksem te Maastricht we-

der op hetzelfde kruidmagazijn en op een tweede, Les bons

Enfants, aan het vorige gelijk en op dezelfde wijze tegen

bliksemslag gewapend. Aan de looden reep van Nieuw-

Hoog-Frankrijk was dit maal geen spoor van den doorgang

des bliksems te bespeuren, maar de reep lood van Les bons

Enfants was op eene plaats van aanhechting dwars door-

gescheurd.

In geen dier beide gevallen hadden de gebouwen zelve

eenige schade geleden.

Door Uwe Excellentie is nog aan de Afdeeling de vraag

voorgelegd, of het noodzakelijk is, afleiders te stellen op

de gebouwen van de werken van de Hollandsche Linie en

bij het Haarlemmermeer, waarin ook buskruid geborgen is,

en waarvan sommige betrekkelijk de omringende voorwer-

pen zeer hoog zijn.

Het antwoord op deze vraag kan, naar het oordeel der

Afdeeling, niet anders dan bevestigend zijn. Alle overige

omstandigheden dezelfde zijnde, treft de bliksem bij voor-

keur de hooger gelegen voorwerpen. Voor de gemelde ge-

bouwen wordt het gevaar van bliksemslag nog vermeerderd

door de vele metalen ligchamen, die in de constructie van

die gebouwen zijn opgenomen of met een ander doel daarin

aanwezig zijn, waartoe vooral in de gewapende forten de
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stukken geschut en de projectielen behooren. Daar deze

ligchamen op verschillende plaatsen van het gebouw ver-

spreid zijn en i^een zamenhangend geheel vormen, is het

niet mogelijk, vooraf te berekenen, welken weg de bliksem

in het gebouw nemen zal; er bestaat dus steeds gevaar,

dat de bergplaats van het buskruid getroffen wordt.

Bij cirkelvormige gebouwen, die een grooten omvang

hebben, kan het opstellen van slechts ééne naald wegens

de daaraan te geven hoogte eenig bezwaar opleveren. Als

voorbeeld nemende den toren op den Noorder Lekdijk te

Honswijk, welks plat eene middellijn van 12,5 el heeft,

zal de in het midden des plats op te rigten naald, volgens

den hierboven aangegeven regel, de buitengewone hoogte

van 10,6 el moeten hebben. Indien men meer dan ééne

naald wil opstellen, moeten er ten minste drie zijn. Hare

gunstigste plaatsing is op het midden van drie stralen, die

onderling hoeken van 12(T maken. Dan echter bedraagt

de afstand eener naald van het verst afgelegene punt van

den rand des plats, dat door haar moet beveiligd worden»

nog 18,4 el, zoodat de naalden 9,2 el hoog moeten zijn.

Hiermede is dus niet veel gewonnen. Ook zouden die

naalden welligt voor de manoeuvres op het plat belemme-

rend kunnen zijn. In zoodanig geval schijnt het verkies-

lijk, in het midden des plats eene kortere naald, bijv. van

vijf el, op te rigten en buitendien om den rand van het plat

een ring te leggen van ijzeren staven of platen van ten

minste 3 vierkante duim doorsnede. De naald en de op

het plat aanwezige metalen stukken behooren zorgvuldig

verbonden te worden met dien ring, van welke ééne of

liefst twee uit ijzeren staven bestaande geleiders aan te-

gengestelde zijden langs den muur tot ia den vochtigen

grond afdalen. Bij deze inrigting kan het gebouw geacht

worden, volkomen beveiligd te zijn.

Indien echter deze wijze van beveiliging te kostbaar
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mogt zijn, en men het voldoende acht te verhinderen dat

de bliksem het buskruid bereike, kan men nog een

anderen weg inslaan. De bergplaatsen van deze gevaarlijke

stof zijn gewoonlijk beneden in de torens. Men behoeft

dus slechts het gewelf en de muren dier bergplaatsen te

bekleeden met reepen lood of zink, behoorlijk aan elkan-

der verbonden en met den vochtigen grond in geleidende

verbinding gebragt. Het buskruid bevindt zich dan van

rondom door metaal omhuld, dat de elektrieke ontlading

veilig kan afleiden.

Terwijl de Natuurkundige Afdeeling der Koninklijke

Akademie van Wetenschappen te Amsterdam de eer heeft,

deze hare beschouwingen onder de aandacht van Uwe

Excellentie te brengen, neemt zij de vrijheid, onder terug-

zending der haar verleende teekeningen, er de vraag bij

te voegen, of er eenige bedenking bij Uwe Excellentie be-

staat, dat deze brief ter opentlijke uitgave in de Verslagen

en Mededeelingen der Afdeeling opgenomen worde.

Op deze vraag ziet de Afdeeling eerbiediglijk Uw ant-

woord te gemoet.

De Natuurkundige Afdeeling der Koninklijke

, Akademie van Wetenschappen, te Amsterdam.

In haren naam,

W. VROLIK.
Secretaris.
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DER AFDEELINQ

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN,

GEHOUDEN DEN 27«*» SEPTEMBER 185G.
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Tcgeniooordig, de Hecren: jr. van der hoeven, d. bierens

DE HAAN, W. VROLIK, A. II. VAN DER BOON MESCH, R. LOBATTO,

\V. II. DE VRIESE, R. VAN REES, U. J. HALBERTSMA, F. J.STAMKART,

G. A. VAN KERKWIJK, F. A. W. MIQUEL, J. L. C. SCHROEDER VAN

DER KOLK, C. U. D. lil VS BALLOT, P. HART1NG, .1. A. C. OUDEHAN9,

C. J. MATTHES, J. G. S. VAN BREDA, G. VROLIK.

Het Proces-verbaal der gewone vergadering van den

28 stcn Junij j. 1. wordt gelezen, goedgekeurd en vastge-

steld.

Worden gelezen brieven van de HH. f. z. emerins en

w. n. rosé, strekkende ter verontschuldiging over het niet

vervullen hunner spreekbeurt op heden. Aangenomen voor

berigt, onder aanbeveling voor het vervolg.— Worden ge-

lezen brieven van de HIT. storm ruysing, j. p. delprat,

J. W. L. VAN OORDT, CL. MULDER, VAN HASSELT, VAN DER

kun, van hall, die zich wegens ambtsbezigheden veront-

schuldigen over het niet bijwonen dezer vergadering. Aan-

genomen voor berigt — Do Heer h. g. seelig voegt, bij
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gelijke verontschuldiging de kennisgeving, dat hij den ouder-

dom van zeventig jaren bereikt heeft, en derhalve, volgens

Art. 8 van het Organiek Reglement, onder de rustende Leden

behoort opgenomen te worden. Wordt besloten hiervan

op de lijst der Leden aanteekening te houden.

Wordt gelezen een brief van den Heer dumontier (Pa-

ramaribo 21 Julij 1856) ter kennisgeving, dat op den
29sten Jun ij j. 1#> de Heer Mr. hendrik charles focke,

Correspondent der Akademie, in den ouderdom van 54 jaren

te Paramaribo overleed. — Wordt besloten, dat den Heer

dumontier het leedgevoel der Afdeeling zal worden ken-

baar gemaakt over dit voor haar zoo smartelijk verlies.

Wordt gelezen een brief van den Heer iiasskarl, ge-

dagteekend Hospitaal te Weltevreden 3 Julij 1856, be-

vattende de opgave van eenige botanische bijzonderheden. —
Deze brief wordt in handen gesteld van de Commissie van

redactie.

Wordt gelezen een brief van den Heer f. kaiser (Lei-

den 20 September 1856) ten geleide van eenen in de

Hoogduitsche taal gestelde en voor de Verslagen en Mede-

deelingen aangeboden Briefwechsel zwischen Herrn Staats-

rath o. struve und kaiser über die Aenderungen in den

Dimensionen des Satumrinaes , — Deze briefwisseling

wordt in handen gesteld van de Commissie van redactie.

De Secretaris berigt van den Heer c. van der sterr,

onder dagteekening van den Helder 2 Julij, 13 Augustus,

30 Augustus en 6 September j.1., ontvangen te hebben

Tabellen van waargenomen Waterhoogten, welke hij in han-

den stelde van de Commissie over de Daling van den
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Bodem, en dat hij dierselfde Commissie deed toekomen de

Tabellen, ontvangen van den Heer p. van der sterr, onder

dagtcekening van Amsterdam 15 April, 5 Augustus en

4 September j.1.

Komt ter tafel een afschrift van twee Brieven van

doeriiaave, aan de Afdeeling gezonden door den lieer

dubois-leys uit St. Omer. — Wordt besloten dit afschrift

in het Archief der Akademie te plaatsen en den Heer

dubois-leys voor de beleefde toezending dank te zeggen.

Worden gelezen Brieven ten geleide van boekgeschen-

ken :
1°. van den Minister van Binnenlandsche Zaken

('s Gravenhage 14 Junij, 7 Julij, 26 Julij, 30 Julij, 21

Augustus, 23 September 1856) ; 2". van den Minister van

Oorlog
(

1

s Gravenhage 11 Julij 1856); 3\ van den Minister

van Buitenlandsche Zaken ('s Gravenhage 11 September

1856) ;
4°. van den Heer noordziek, Bibliothecaris der

Tweede Kamer van de Staten-Generaal ('s Gravenhage 22

September 18 56) ;
5°. van den Heer n. g. witlage, 2 ,1c

Secretaris van het genootschap: Een onvermoeide arbeid

komt alles te boven (Amsterdam 1 Augustus 1856) ; 6\

van den Heer g. t. n. su ring ar, in naam van het Friesch

Genootschap (Leeuwarden 23 Junij 1856) ;
7°. van den

Heer buys rallot, Hoofd-Directeur van het Koninklijk

-Nederlandsen Meteorologisch Instituut (Utrecht 1 Julij

1856); 8°. van den Heer J. t. bodel mjenhuis. Secretaris

van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te

Leiden (Leiden 23 Julij 1856); 9°. van den Heer J. a.

NuiiOFF (Amsterdam 25 Julij 1856); 10° van den Heer

E. s. witkamp (Amsterdam 15 Augustus 1856); 11°. van

den Heer J. c. a. ftlMJUAGI ('s Gravenhage 22 Sept. LS56)

;

12°. van den Secretaris der Société des Sciences de ïin-

lande (Ilelsingfors 25 Mei 1856); 13°. van den Rector

VERBL. EN MEDED. APD. NATUÜRK. DEEL V. 16
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der Keizerlijke Universiteit te Kazan (Kazan 24 Julij

1858); 14°. van den Secretaris der Académie Royale des

Sciences de Stockholm (Stockholm 1 Augustus 1856);

15°. van den Secretaris van det Kongelige Danske Videns-

kabernes Selskab (Kopenhagen 1 Junij 1856); 16°. van

den Secretaris der Physicalisch-Medicinischen Gesellschaft

te Wurzburg (Wurzburg 10 Julij 1856); 17\ van den

Voorzitter der Kaiserliche Leopoldinisch-Carolinische Aka-

demie der Naturforscher (Breslau 15 Mei 1856 en 18 Julij

1856); 18°. van den Secretaris der Sociéte Eoyale des

Sciences te Luik (Luik 20 April 1856) ; 19°. van den Secreta-

ris van het Zoölogisch-Botanisch Verein in Weenen (Weenen

5 Mei 1856).— Wordt besloten tot schriftelijke dankzeg-

ging en tot plaatsing der boekgeschenken in de boekerij.

Worden gelezen Brieven tot dankzegging voor ontvangen

boekgeschenken : 1°. van den Secretaris der Académie Royale

des Sciences de Stockholm (Stockholm 1 Aug. 1856);
2°. van den Secretaris van det Kongelige Danske Videns-

kabernes Selskab (Koppenhagen 1 Junij 1856); 3°. van den

Secretaris der Société Eoyale des Sciences te Luik (Luik

20 April 1856); 4
3

. van den Minister van Binnenlandsche

Zaken en van den Secretaris-Generaal van het Departement

van Buïtenlandsche Zaken ('sGravenhage 23 Sept. 1856);

5°. van den Minister van Binnenlandsche Zaken en van

den Referendaris bij de 5 de Afdeeling van het Departement

van Binnenlandsche Zaken ('s Gravenhage 23 en 24 Sep-

tember 1856); 6°. van de Ministers voor de Zaken der

Hervormde Eeredienst ('s Gravenhage 26 Sept. 1856), van

Einantiën ('s Gravenhage 24 Sept. 1856), van Marine ('s Gra-

venhage 24 Sept. 1856), van Justitie ('s Gravenhage 26

Sept. 1856); 7°. van den Commissaris des Konings in de

provincie Noord-Holland (Haarlem 25 Sept. 1856); 8°.

van Burgemeester en Wethouders der stad Amsterdam
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(Ainsd r.l hm 26 Sept. 1850); U'. van den Secretaris van

het Koninklijk Instituut van Ingenieurs ('s Uravenhagc 20

Sept. 1856); 10". van den Secretaris der Hollandsche Maat-

schappij van Wetenschappen (Haarlem 22 Sept. 1856);

11°. van de Directie der Nederlandsche Handelmaatschappij

(Amsterdam 22 Sept. 1850); 12\ van de Directie (Kr

Overijsselsche Vereeniging tot Ontwikkeling van provinciale

Welvaart (Zwolle 24 Sept. 1850); 13°. van den Secretaris

van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en

Volkenkunde van Nederlandsch-Indiè' (Delft 2 Julij en

28 Sept. 1856); 14°. van den Secretaris van het Collegie

van Curatoren der Hoogeschool te Groningen (Groningen

25 Sept. 1S56); 15°. van den Secretaris van het Collegie

van Curatoren te Utrecht (Utrechts 22 Sept. 1856); 16?.

van den eersten Bibliothecaris van de Hoogeschool te Lei-

den (Leiden 22 Sept. 1856); 17°. van den Secretaris van

Curatoren van het Athenaeum te Deventer (Deventer 24

Sept. 1856). — Aangenomen voor berigt.

De Secretaris berigt dat de Verhandelingen, aangeboden

door de H.H. duys ballot, gunning en uasskarl, door de

Commissie van de redactie aangenomen en reeds in de

Verslagen en Mededeelingen der Afdeeling geplaatst zijn.

Wordt gelezen een Brief van den Minister van Binnen-

landsche Zaken ('sGravenhage 28 Julij 1856, N\ 25 3,

5 dc Afdeeling) van den volgenden inhoud

:

//Onder de zaken, welke ik nog aanhangig vond bij het

aanvaarden mijner tegenwoordige betrekking, behoort ook

het advies der Natuurkundige Afdeeling van den 2den April

j.1., N°. 33, betrekkelijk het voortzetten en voltooijen der

werkzaamheden van de Hoofd-Commissie voor het geolo-

gisch onderzoek van Nederland.
16*
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Na het advies der Afdeeling te hebben overwogen, is het

mij raadzaam voorgekomen, overeenkomstig dat advies te

werk te gaan.

Dien ten gevolge zal de geheele verzameling van geo-

logische voorwerpen en desgelijks het archief der geologi-

sche commissie met al hetgeen daarbij behoort, voorloopig

in stand en bijeengehouden worden, terwijl ik het ver-

kieslijk acht, dat een en ander naar de aangewezen ver-

trekken in het Trippenhuis wTorden overgebragt, waartoe ik

Zijner Majesteits vergunning heb verzocht en verkregen. De

Afdeeling gelieve alzoo ten bekwamen tijde voor de ver-

plaatsing der voorwerpen enz. van Haarlem naar Amster-

dam zorg te dragen, en ze, eenmaal in het Trippenhuis

geplaatst, onder hare hoede te nemen. De kosten der ver-

plaatsing zullen worden betaald zoodra ik de declaratie,

daartoe betrekkelijk, van de Afdeeling zal hebben ontvangen.

Overigens is de Heer Commissaris des Konings in Noord-

Holland door mij uitgenoodigd en gemagtigd tot het doen

ontzegden en wegvoeren der verzameling, wanneer zich de Af-

deeling of haar Secretaris daartoe tot hem zal hebben gewend.

Schoon uit den aard der zaak de besturen en bijzon-

dere personen, die tijdelijk voorwerpen aan genoemde ver-

zameling hebben afgestaan, deze moeten terug ontvangen

wanneer zij zich daarvoor aanmelden, acht ik het wensche-

lijk, voor alsnog de door de Afdeeling voorgestelde uit-

noodiging niet aan hen te rigten, en de verzameling tot

nadere aanvragen zooveel mogelijk in haar geheel te laten.

De gelden, bij vroegere begrootingen toegestaan, zijn

niet meer beschikbaar; maar wanneer het afgebroken on-

derzoek wordt voortgezet, zal, zoo ik mij vlei, de som

van ƒ18,000 kunnen ingewilligd worden, waarvan de Af-

deeling melding heeft gemaakt.

Ten aanzien der handschriften, teekeningen enz., aan het

slot der missive van de Afdeeling vermeld, zal geen nadere
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beschikking noodig wezen, nu de geheele verzameling naar

het gebouw der Akademie wordt overgebragt; zij zullen

daarbij behoorea te worden gevoegd.

Ten slotte heb ik de eer, der Afdeeling mijnen dank te

betuigen voor de welwillendheid, waarmede zij aan het ver-

langen der Regering heeft voldaan; voor het belangrijk

advies door haar uitgebragt, en voor hare bereidvaardigheid

om ook voortaan de Regering ten aanzien van dit gewig-

tig onderwerp te willen voorlichten. Dit aanbod wordt

door mij op hoogen prijs gesteld, en gaarne zal ik daarvan

gebruik maken, wanneer de voorzetting der taak van de

geologische commissie weder ter sprake zal kunnen komen."

Bij de beraadslaging over dezen brief doet de Secretaris

der Vergadering de drie volgende punten opmerken :

1°. dat, vóór dat het overbrengen der voorwerpen, door

de ontbonden geologische commissie bijeengebragt, geschiede,

het noodzakelijk zal wezen, dat in orde en in behoorlijken

staat gebragt wordt: de achter-bovenzaal van het Trip-

penhuis met de beide daarbij behoorende vertrekken, als-

nog onder het beheer van den Raad van Bestuur van het

Museum ; dat hij daaromtrent reeds met Zijne Excellentie,

den Minister van Binnenlandsche Zaken, in overleg is ge-

treden en de toezegging erlangde, dat deze localiteit door

den Ingenieur van den Waterstaat zal worden opgenomen.

2°. dat, zoodra dit genoemd vertrek in behoorlijken staat

zal zijn gebragt, de Secretaris zich voorbehoudt omtrent

de wijze van overbrengen nadere voorstellen aan de Af-

deeling te onderwerpen.

8 \ dat hij echter, met het oog op het archief der ont-

bonden geologische commissie, dat nu reeds bij de Aka-

demie in bewaring is, en op de voorwerpen, welke eerlang

onder haar beheer zullen worden gebragt, verlangt te we-

ten, of hem omtrent een en ander dezelfde vrijheid en magt
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zullen worden gegeven, als hem, volgens vroegere besluiten,

omtrent de overige bezittingen der Akademie werden ge-

schonken, en of hij dien ten gevolge geregtigd is, gedeelten

daarvan tot wetenschappelijk gebruik, onder gepaste waar-

borgen en voorwaarden, aan hen te verleenen, die zulks

uoogten verlangen.

Over een en ander geschiedt eene wisseling van gedach-

ten, waaraan de H. H. van breda, miquel, j. van der hoe-

ven, SCIIROEDER VAN DER KOLK, HARTING EN STAMKART deel-

nemen, waarin wel op den voorgrond gesteld wordt het

wenschelijke, dat de geologische verzameling zooveel mo-

gelijk bijeen worde gehouden, maar dat daarmede intus-

schen niet mogen worden gekrenkt de belangen diergenen,

die vroeger aan de geologische commissie tot tijdelijk ge-

bruik voorwerpen afstonden ; dat daaronder vooral dient

genoemd te worden de kostbare verzameling van fossilen

uit den St. Pietersberg te Maastricht, afkomstig uit de

nalatenschap van camper en nu aan de Hoogeschool te

Groningen behoorende; dat het onwenschelijk is, dat deze

zeldzame stukken aan de gevaren van noodeloos heen- en

wederreizen worden blootgesteld ; dat zij reeds bij herhaling-

zijn teruggevraagd, en het billijk mag geacht worden, dat

men hen aan genoemde Hoogeschool teruggeve, vóór dat de

overige verzameling naar Amsterdam worde overgebragt.

Voorts wordt de noodzakelijkheid betoogd, dat, bij het

eventueel verplaatsen der voorwerpen, ook naar het Trip-

penhuis overgebragt worden de kasten en de overige be-

waarplaatsen, in der tijd bepaaldelijk voor de geologische

verzameling in het Paviljoen te Haarlem ingerigt.

De Voorzitter sluit de beraadslaging over deze punten,

waarop met eenparige stemmen wordt besloten den Minis-

ter te antwoorden

:

1°. dat de Afdeeling bereid is de verzameling, door de

geologische commissie bijeengebragt, in bewaring te ne-
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men, mits dat vooraf door de zorg der Regering in be-

hoorlijken staat worden gebragt de vertrekken, daartoe

vroeger in het Trippenhuis aangewezen.

2°. dat, zoodra deze vertrekken tot de ontvangst der ver-

zameling in gereedheid zullen zijn, door de Afdeeling een

nader voorstel tot Zijne Excellentie zal worden gerigt,

omtrent de wijze van overbrengen en in bewaring nemen

;

maar dat al dadelijk de wensch zal worden uitgedrukt, dat

niet alleen de voorwerpen, maar ook de in het Paviljoen

te Haarlem daarvoor ingerigte kasten en verdere bewaar-

plaatsen naar het gebouw der Akademie overgebragt zullen

worden.

3°. dat, naar het gevoelen der Afdeeling, het wensche-

lijk is, dat van dit overbrengen worden uitgezonderd de

VQorwerpen, welke, als eigendom van bijzondere personen

en instellingen, door herhaalde verplaatsing schade zouden

kunnen lijden, en wel voornamelijk de merkwaardige fossile

voorwerpen uit den St. Pietersberg te Maastricht, tot de

vroegere verzameling van camper behoorende en alsnu

liet eigendom zijnde der Hoogeschool te Groningen.

Wordt daarna ter sprake gebragt de vraag, in de tweede

plaats door den Secretaris tot de Vergadering gerigt. In

de daarover gevoerde wisseling van gedachten, waaraan de

11.11. VAN DER BOON MESCH, MIQUEL, VAN BREDA, J. VAN DER

HOEVEN, IIARTINC, STAMKART en SGMROEDER VAN DER KOLK

deel nemen, wordt in aanmerking genomen: dat de geolo-

gische verzameling, welke alsnu bij de Akademie staat

overgebragt te worden, als ook het reeds bij haar aan-

wezige archief der commissie, niet gelijkgesteld kunnen

worden aan de overige bezittingen der Akademie; dat zij

eigentlij k slechts tijdelijk haar in bewaring worden gegeven,

in afwachting van het nader gebruik, dat er tot vervaar-

diging eener Geologische Kaait van Nederland, van zal

blijken te kunnen gemaakt worden ; dat het derhalve on-
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geraden is, het gebruik van het een of ander gedeelte dier

verzameling op dezelfden voet vrij te stellen als zulks

omtrent de overige bezittingen der Akademie onder de

verantwoordelijkheid van den Algemeenen Secretaris ge-

schiedt ; waartegenover wordt gesteld de meening van

sommige Leden, dat dat gebruik even zoo vrij moet wor-

den gelaten, als van eenig ander voorwerp, onder het be-

heer der Akademie berustende.

Na sluiting der beraadslaging, wordt met eene meer-

derheid van 14 tegen 4 stemmen besloten : dat, bijaldien

het gebruik van eenig voorwerp der geologische verzame-

ling of van eenig handschrift uit het reeds bij de Aka-

demie berustend archief der ontbonden commissie mogt

worden verlangd, hetzij door een Lid der Akademie, hetzij door

iemand niet met haar verbonden, het verzoek daartoe tot den

Minister van Binnenlandsche Zaken zal moeten worden gerigt.

Wordt gelezen Brief van den Minister van Binnenland-

sche Zaken ('s Gravenhage 23 Ju lij 1856, N°. 149, 3e

Afd.) van den volgenden inhoud.

// Tot heden is onbeantwoord gebleven eene missive van de

Natuurkundige Afdeeling der Akademie, onder dagteeke-

ning van den 29 sten Januarij 1856, N'\ 15, bij mijn

Ambtsvoorganger ontvangen.

Dezelfde omstandigheden, welke mij, volgens mijn brief

van heden, N°. 172, 5 e Afd., buiten staat stellen, voor

het oogenblik de vervaardiging van eene Geschiedenis van

den Waterstaat door het toekennen van geldelijke onder-

steuning te bevorderen, beletten mij ook gevolg te geven aan

de voorstellen, bij gezegden brief door de Afdeeling gedaan.

Ik zal echter, even als in mijne zoo even gemelde mis-

sive gezegd wordt, bij de behandeling der begrooting voor

het volgende dienstjaar, gaarne in overweging nemen of
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voor het onderwerp, door de Afdeeling bchaiidc-ld, de ver-

langde gelden kunnen worden uitgetrokken.*
1

Wordt besloten dezen brief in handen te stellen van de

Commissie over de Daling van den Bodem.

Wordt gelezen Brief van den Minister van Binnenland-

sche Zaken ('s Gravenhage 12 Julij 1856, N\ 171, 6<> Afd.),

waarin de aandacht der Afdeeling gerigt wordt op de

Staatscourant van den 13Jeu en 14tlen Julij j.l., waarin de

beschouwingen van de Afdeeling omtrent de houtcultuur

in haar geheel werden opgenomen. De Minister heeft ge-

meend, door de zaak op deze wijze ter algemeene kennis

te brengen, het best te voldoen aan de bedoelingen der

Afdeeling. Zijne Excellentie voegt daarbij, gaarne te zul-

len gebruik maken van de nuttige wenken, in het belang

der houtteelt door de Akademie gegeven , waar dit verder

op den weg der Regering ligt. —
Dit berigt wordt met genoegen en belangstelling door

de Afdeeling vernomen.

Wordt gelezen Brief van den Minister van Binnenland-

sche Zaken fsGravenhage 29 Julij 1856, N°. 133, 6C Afd.)

ten geleide van daarbij gevoegden brief en handschrift van

den Heer J. D. rumph. De Minister schrijft, dat de be-

schouwingen over de houtcultuur in de Staatscourant van

den 13dcn en 14den Julij, aanleiding hebben gegeven, dat

bovengenoemd handschrift den Minister werd aangeboden,

als bevattende de aanteekeningen der veeljarige ondervin-

ding van den Heer rumph, gepensioneerd ontvanger, par-

ticulier te Zierikzce. De Minister verzoekt der Afdeeling

dat zij, onder terugzending der stukken, Zijne Excellentie

omtrent hunnen inhoud diene van berigt en raad.

Wordt besloten i\cn brief van den Minister met den bij-

gevoegden brief en handschrift van den lieer rumph in han-
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ihn te stellen van cle H.II. van der boon mescii, u. c. van

hall, miquel en G. vrolik, met beleefd verzoek, om daarop

de Afdeeling, zoo mogelijk in eene volgende vergadering,

te dienen van berigt, voorlichting en raad.

Wordt gelezen een Brief, door den Minister van Kolo-

niën, onder dagteekening van den 4den Julij j.l., Litt. B,

N°. 7, der Afdeeling gezonden, ten geleide van vijf daarbij

behoorende Bijlagen; als: 1°. een brief van den Gouverneur der

kolonie Suriname (Paramaribo 16 April 1856, N°.447/124);

2°. een adres van den Heer a. tama ;
3°. eene memorie van

den adressant; 4°. het afschrift eener resolutie van den

Gouverneur der kolonie Suriname; 5°. het afschrift van een

rapport van den Heer g. j. mulder, dagteekenende Rotter-

dam 3 December 1838. — De brief van den Minister luidt

als volgt.

//Van den Gouverneur van Suriname is ontvangen de bij-

gaande missive, d.d. 16 April 1850, N°. 447/124, waarbij

onder bijlage A wordt overgelegd het adres van zekeren

a. tama, welke persoon beweert, middelen te kennen ter

genezing van de Lepra, ElepJiantiasis en Epilepsie. De

daarop door genoemden Gouverneur genomene beschikking

van den 16 den April j.l., N°. 447, is daarbij onder bijlage

B opgenomen. Daaruit blijkt dat de bloesems, vruchten,

bladeren en wortels der door hem bedoelde planten, met

beschrijvingen omtrent de aanwending en wijze van be-

handeling, aan den Gouverneur zullen worden ingeleverd

;

terwijl hij daarna met de geneeskundige behandeling van

6 besmet verklaarde personen zal worden belast.

In de overtuiging, dat de Koninklijke Akademie van

Wetenschappen, met de meeste belangstelling alles gade-

slaat, wat op deze ziekte betrekking heeft, heb ik de eer,

de bedoelde stukken hierbij aan do Akademie toe te zen-
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don, met verzoek daarvan kennis Ie nemen; terwijl aan

liaar zal worden medegedeeld al hetgeen verder daarvan

Bal inkomen. Ook de bedoelde plantod zullen aan haar Ier

onderzoeking worden toegezonden, zoodra die door dm
Gouverneur van Suriname herwaarts zullen zijn overgezonden.

Van het in de bijgaande missive bedoelde rapport van

den tegenwoordigen Hoogleeraar g. j. mulder uit Kotter-

dam, d.d. 3 ])ecember 1888, wordt hierbij aan de Akade-

mie een afschrift overgelegd.

Na het overlijden te Batavia van den Geneesheer J. K.

ooykaas, is in die betrekking tijdelijk voorzien door het

plaatsen aldaar van den Officier van Gezondheid der 2dc

klasse, 11. A. monsanto-fils, in afwachting dat aldaar defi-

nitief een Geneesheer zal worden benoemd. Tot het ver-

vullen van die betrekking waren reeds verscheidene ver-

zoeken bij het koloniaal bestuur ingekomen.

Het zal mij aangenaam zijn, de in originali bijgevoegde

stukken, na gemaakt gebruik, te mogen terug ontvangen."

Wordt besloten al deze stukken in handen te stellen

van de 11.11. G. J. mulder, miquel en van geuns, met be-

leefd verzoek, om daarop in eenc volgende vergadering te

dienen van berigt, voorlichting en raad.

De lieer van rees leest, in eigen naam en in dien van

den Heer delprat, een door hen gesteld Ontwerp, ter be-

antwoording van den brief van den Minister van Oorlog,

onder dagteekening van den 30 8ton Mei j.1. N°. oo\ B, der

Afdeeling gezonden, met daarbij behoorende teekeningen.

—

Na beraadslaging, waaraan de 11.11. van kerkwijk, g. vro-

i.ik, loratTO en J. VAN M) hoeven deel nemen, vereenigt

zich de Vergadering eenparig met genoemd ontwerp, on-

der dankzegging aan 11. II. Uapporteurs. Het zal derhalve

den Minister gezonden worden, onder bijvoeging der vraag.
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of er eenige bedenking bij Zijne Excellentie bestaat tegen

het in druk uitgeven van dezen brief der Afdeeling in

hare Verslagen en Mededeelingen.

De Heer van der boon mescu verzoekt uitstel tot het

indienen van het Ontwerp-adres aan den Minister van

Binnenlandsche Zaken, over de vervalsching der eetwaren.

Hij heeft het door hem gesteld ontwerp reeds voor eenigen

tijd aan zijne mede-gecommitteerden gezonden, maar door-

dien twee hunner zich buitenslands bevinden, was het

onmogelijk de zaak af te doen.

De Heer de vriese berigt dat het indienen van het

Verslag op het voorstel van den Heer van hall, door eene

ernstige ongesteldheid van den Heer dozy, in deze verga-

dering niet ter tafel kan worden gebragt.

Beide deze berigten worden voor kennisgeving aange-

nomen, onder aanbeveling tot het behandelen dezer beide

gewigtige onderwerpen in de volgende vergadering.

De Heer de vriese deelt mondeling den inhoud mede

eener door den lieer van hall, ter vervulling van zijne

spreekbeurt, ingezonden Verhandeling over de noodzakelijk-

heid der verbetering van den Landbouw in de Nederland-

sche West-Indién, inzonderheid in den tegenwoordigen tijd.

De schrijver somt in de eerste plaats de feiten op, welke

aantoonen dat de landbouw in de West-Indiën, en bepaal-

delijk in Suriname, achterlijk is. Hij brengt deze onder

de volgende hoofdpunten te zamen:

1°. de geringe opbrengst dier koloniën, niettegenstaande

den rijken plantengroei en den vruchtbaren grond, dien

men er, inzonderheid in Suriname, aantreft;

2°. de vermindering jaarlijks van het aantal plantaadjes

in Suriname, welke tusschen de jaren 1832 tot 1850 van

451 tot 273 zijn afgenomen, alhoewel de overgeblevene
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plnntaadjes zelve in uitgebreidheid en bevolking zijn toe-

genomen;

3°. de verminderde opbrengst der belasting, die voor tot

den landbouw uitgegevene gronden betaald wordt, nader

door cijfers toegelicht;

4°. de opmerking, dat van de groote uitgestrektheid

van Suriname slechts ruim -$$ ter bebouwing in gebruik is;

5°. de vergelijking, nader door bijzonderheden verdui-

delijkt, van de wijze van landbebouwen en van de daarbij

gebruikelijke werktuigen in Suriname, met hetgeen geschiedt

in andere, vooral Fransche en Engelsche koloniën.

Na deze opgave treedt de Heer van hall in eene be-

schouwing der waarschijnlijke oorzaken van dien achter-

lijken toestand. — Als zoodanige doet hij gelden :

1°. de algeraeene gesteldheid der kolonie, vooral de

vroeger plaats gehad hebbende belemmeringen van den

handel, en hierdoor te weeg gebragte duurte, vooral van

het arbeidsloon

;

2'. de afwezigheid der eigenaren van de plantaadjes;

3°. de bearbeiding door slaven, en het vooroordeel tegen

handenarbeid van de blanke bevolking;

4°. gebrek aan grondige kennis van den landbouw en

vele gebreken in de behandeling van het land, hieruit

voortvloeiende ;
gepaard met geringe veeteelt, gebrek aan

trek- en lastdieren en inzonderheid aan werktuigen, die

handenarbeid kunnen besparen, enz.

Uit een en ander leidt de Heer van hall de noodza-

kelijkheid van verbeteringen af, welke op beknopte wijze

door hem worden aangegeven.

Wordt besloten aan den wensch van den Heer van hall

gehoor te geven, tot terugzending dezer verhandeling, on-

der beleefde dankzegging voor hare raededeeling, en met

lastgevinjr aan den Secretaris, om daarvan een uittrekselDO f

op te nemen in het Proces-verbaal dezer vergadering.
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De Heer w. vrolik biedt, ter plaatsing in de werken

der Akademie, eene Verhandeling aan, onder den titel van

Ontleedkundige Nasporingen omtrent Dendrolagus inusius,

met daarbij behoorende afbeeldingen. Zij wordt in handen

gesteld van de H.H. halbertsma en schlegel, met beleefd

verzoek, om, zoo mogelijk in de volgende vergadering, om-

trent het opnemen dezer Verhandeling te dienen van be-

rigt, voorlichting en raad.

De Heer van rees verlangt in de Commissie voor de

vervaardiging der Kopijen van Meter en Kilogramme ver-

vangen te worden door een Lid, die de verificatie zoude

willen en kunnen bewerkstelligen, waartoe mindere scherpte

van het gezigt hem niet goed meer in staat stelt. — De

Voorzitter noodigt daartoe den Heer oudemans uit, die

deze betrekking welwillend aanneemt, maar tevens wenscht

dat voor de overige werkzaamheden de Heer van rees

zijne voorlichting aan de commissie blijve schenken. De

Heeren stamkart, lobatto, w. vrolik, Leden der com-

missie, ondersteunen dezen wensch, waaraan de Heer van

rees gehoor geeft.

De Voorzitter rigt de aandacht der Vergadering op eene

merkwaardige Verhandeling van den Heer steenstrup, ge-

plaatst in het onlangs bij de Akademie ontvangen, Bet

Kongelige Danshe VidensJcabernes Selslcabs sJcrifter femte

Eaekke-lVatur- og Math. Afdeling, IV B., I H., p. 185,

waarin ook door afbeeldingen wordt aangetoond, dat, bij

alle mannelijke Cephalopoden, een grooter of geringer sexu-

eel verschil bestaat in den vorm van een der armen, en

zoo doende wordt bewezen, dat hetgeen bij de mannelijke

voorwerpen van Nautilus, van Argonauta en sommige soor-

ten van Octopus (Tremoctopus) was opgemerkt, geenszins

bij uitsluiting aan deze diersoorten eigen is, maar bij alle
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overige Koppoortige Weekdieren in neércfore of mindere mate

voorkomt. Bij Sepia had de Spreker reeds de opmerk iiigeu

mui stkk.nstrup bevestigd gevonden. Tol Mtdfil onderzoek

van Loliyo en Octopus had hij nog geenc gelegenheid.

Niemand heeft iets verder voor te stellen, en de verga-

dering wordt gesloten.

OVERZIGT
l)i;il IN DE MAANDEN JULU, AUGUSTUS EN SEPTEMBER 185G

DOOR UE KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN

ONTVANGEN BOEKGE3CHENKEN.

NEDERLAND.

Uittreksels uit vreemde Tijdschriften, voor de Leden van

het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 1S55—1850.

N°. 3. 's Gravenhage 1856. 4°.

Inhoud

:

uavier. Proeven en Waarnemingen omtrent de Mortcls te Algiers in

zeewater gebezigd.

nottedoum. Over ijzeren palen voor Telegrafische lijnen.

Spaninrigtingen en Isolatoren op de Pruissischo tolegraaf-

lijnen.

c o. van dek hoeven. Nieuw Mastiek of Cement.

Over het Luiden van Torenklokken.

j. saxton. Zclfregistrende Getijdemeter, ingerigt tcu behoeve van do

opneming der kusten in de Vercenigdo Staten.

von webek. Bijdragen ter bepaling van de "Wrijving der Spoorwegwagons.

Niouwe Druk- en Zuigpomp van kirciiwegek.

Iets over het met vocht doordringen van Spoorwegliggcrs.

Nieuwe Stoelen voor spoorstaven met stootvoegen op Engclschc spoor-

wegen.
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j. j. gendt. Verbeterde Banden voor kantoorboeken.

chevallier. Over de rigting der Spnideuren in spuisluizen.

Bijdragen tot de gescbiedenis der Verwarming door middel van Ons.

miu.e. Memorie omtrent de Verbetering van den Gezondheidstoestand

der steden in Engeland.

Over het gebruik en het gereedmaken van Turf, voor het stoken der

locomotieven op de Beijersche spoorwegen.

Over bet Uitbijten van Mijngaten in rotsen, door middel van zuren.

j. g. gendt. Over de verschillende toepassingen van den Turf.

Praktische opmerkingen over het Heijen van Palen.

Het voordeel en het gebruik van den Aneroïde-baromcter

voor het bepalen van hoogten.

Bestrating met gegoten ijzeren blokken.

— Het vervaardigen en kleuren van Kunststeen.

Masten en Stengen voor schepen.

becker. Uiterste grens der Hellingen op de Duitsche spoorwegen.

Ttépertoire de Cartes publié par 1'Institut Royal des In-

génieurs Néerlandais. 4— 6 Livr. La Haye 1856. 8°.

Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het Zeevvezen, de

Zeevaartkunde en de daarmede in verband staande We-

tenschappen. Jaarg. 1856. N\ 2. Amsterdam ]856. 8°.

Inhoud

:

j. swart. Overzigt van de uitgegeven Zeekaarten der Engelscho Ad-
miraliteit, in Junij 1854 — Augustus 1855.

De Nederlandsche Marine. Staatsbegrooting over den jare 1855.

De Nederlandsche Koopvaardijvloot op 1 Januarij 1856.

Schepen, waarvoor in 1854— 1855 zeebrievcn zijn gevraagd.

De Ned. Koopvaardijvloot op ultimo December 1854 en 1855.

In Nederland in- en uitgeklaarde schepen van 1849—1855.

Waarnemingen te doen door de Haringbuizen.

Het vak van Assurantie en verongelukte Nederlandsche schepen in 1855.

w. van der hoeven. Verslag van eene reis van New-York — Batavia

en terug.

c. koert. Dankerkentenis aan de Heeren t. de jong en van essen.

d. r>. borchers. Opmerkingen over eene Ankerplaats bij Marsden-punt.

Afschaffing der Kaapvaart enz.

j. swart. Het Journaal van a. j. tasman.

Twee Rapporten aan Z. E. den Minister van Marine, van den Luit. ter

Zee j. andreae. Kommandant van Z. M. Schooner Montrado, op

reis naar de Oost-Indiën.

a. van de velde. Iets over den graad van naauwkeurigheid, dien men
bij het meten van vlugtijden met den electro-balistischen slinger van

naver bereiken kan.

p. a. leupe. Gevecht onder cornelis van qüaelbergen in 1673.
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Werken van de Maatschappij der Ned. Letterkunde te

Leiden. Deel VII, St. 2. Leiden 1856. 8°.

Inhoud:

f. a. van rappard. Ovorzigt eener verzameling Alba Amicorum uit

do XVIde en XVilde eeuw.

A. de jager. Over j. le francq van behkhey's Lijkgedachtenis van

Prins wii.lem den vijfde,

j. de wal. Accijnsbrief van Haarlem, in 1274 door floris V verleend

of ontworpen.

Mcdodcelingen door m. de vrii*s.

w. o. nniLL. Fragment van een Handschrift van maerlant's Spiegel

Ilistoriael.

Werken uitgegeven door het Priesch Genootschap van

Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. Leeuwarden 1855. 8°.

Inhoud

:

Froeliarius of Strijdboek, bevattende de jongste oorlogen in Friesland,

in het jaar 1518 beschreven door broeder taülus.

rudolphi van rixtel, vroeger geheeten johannes grutter, Monnik
van de orde van St. Bencdictus, in het Klooster van St. Odulphus

van Staveren te Hemelum, en Kapellaan van den Abt jacobüs van
oest van Ondewater.

Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kun-

sten en Wetenschappen in Noord-Brabant over den jare

1855. 's Hertogenbosch 1856. 8°.

Inhoud

:

r. c. ii. romer. Iets over Ruslands Letterkunde.

Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maat-

schappij van Wetenschappen te Haarlem. 2 tlc Verzame-

ling, Deel XI, 2de stuk. Haarlem 1856. 4°.

Inhoud:

a. masson. Me'mohe sur l'etiücellc clectrique.

F. cailliaud. Mémoiro sur les Mollusques perfurants.

Nederlandsch Lancet N°. 8—11. 's Gravenhage 1856. 8°.

Inhoud

:

a. e. simon tuomas. Verslag der Verloskundige Kliniek en Polikliniek

aan de Leidschc Iloogcschool, gedurende den Academischen cursus

1854-1S53.

VEl:>L. EN MEDED. AFD. NATUDRK. DEEL V. 17
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Pathologisch-anatomische waarnemingen en onderzoekingen, gedaan
onder leiding van f. c. donders. Aneurysma arcus aortae door
J. E. CALLENFELS.

j. w. gunning. De erkenning en quantitative bepaling van Suiker.

a. heynsiüs. Bijdrage tot de kennis van de Melkafscheiding.

a. ilcken. Nadere bepalingen der indicatie voor het gebruik van sul-

phas chinini bij oogziekten.

h. snellen. Plypertrophie van het regter hart, met hydrops pericardii,

bij teruggaande tuberculose, gediagnosticeerd als aneurysma aortae.

Practisch Tijdschrift voor de Geneeskunde in al haren

omvang. 2de Jaarg. N. S. Julij—Augustus 1856. Go-

rinchem 1856. 8°.

Inhoud

:

van dommelen. Verslag der behandelde zieken in het Garnizoen en

het Hospitaal te Nijmegen.

j. k. de bruyne. Mededeelingen en opmerkingen omtrent de Cholera

Asiatica, waargenomen te Zierikzee in 1855.

c. gobée. Albuminurie, onder het inwendig toedienen van Acid. nitri-

cum hersteld.

j bruining. Herniologische aanteekeningen in het jaar 1855.

c. gobée. Klinische aanteekeningen.

Tijdschrift der Nederl. Maatschappij tot Bevordering der

Geneeskunde. 7 de Jaargang. 1856. April—September.

Arnhem 1856. 8<>.

Inhoud:

Beantwoording der vragen omtrent ongeoorloofde uitoefening der prak-

tijk en verkoop van geneesmiddelen door onbevoegden, omtrent pros-

titutie en syphilis, omtrent geneeskundige armenverzorging en vaccine.

l. j. egeling. Vlugtige blik op de vrijstellingen van de Nationale Mi-

litie wegens ligchaamsgebrekcn, verleend in de provincie Noord-

Holland in de jaren 1841— 1855.

a. a. fokker en j. c. de man. Proeve eener geneeskundige plaatsbe-

schrijving van de stad Middelburg.

Tuinbouw-Elora van Nederland en zijne Överzeesche Be-

zittingen. 7 de,
8ste Afl. Leiden 1856. 8°.

Inhoud

:

De Getah-pertja- (Gutta-percha-) boomen van Nederlandsch Oost-Indië.

j. c. groenewegen. Ecne honderdjarige Aloë (Agave Americana Jacq.)

in vollen grond.

Tradescantia Discolor Lineata Miq. Conquête d'Amsterdam.
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Do tuin van Kcw.

Boomkwcekcrij.

ii. witte. De Ouderdom der Boomcn.

Glycerine tot Bewaring van het Kiemvermogen van zaden.

Het Nederlandsche Rijks-Archief. Verzameling van on-

uitgegeven oorkonden en bescheiden voor de Geschiede-

nis des Vaderlands, uitgegeven door R. c. baküuizen

VAN DEN BKINK, L. Pil. C. VAN DEN BERGH en J. K. J. DR

jonge, 1— 2 Afl. 'sGravenhage 1S55—56. 8°.

Inhoud:

n. c. bakhuizen v. d. «RINK. Eerste vergadering der Staten van Hol-

land in 1572.

j. k. j. de jonge. Documents politiques et diplomatiqucs inédits sur

les re'volutions do 1787 et 1795 dans la Re'publique desProvinccs-Unieö.

Memoires et Correspondances du Baron de kinckel.

Baron Dl kinckel. Uiterste wil van philips van Moutmorency, Grave

van Hom, 4 Junij 1568.

Hccmundensia, door r. c. bakhuizen v. d. brink.

Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid. D. III, Il 4,

2° 11. Haarlem 1856. 8°.

Inhoud

:

e. van vooRTHUYSEN. Een blik op den staathuishoudkundigen toestand

der Donau-vorstendommen.

a. ii. van der boon mesch. Over de Zelfontbranding van Steenkolen.

x. BORGE6IU8. Verhandeling over de teelt van Aardappelen op veen-

ondergronden of zoogenaamde dallanden.

llafiuiering van Suiker.

Algemeene Naamlijst der Leden van de Ned. Maatschappij

ter Bevordering van Nijverheid. Haarlem 3 856. 8°.

Programma van de Ned. Maatschappij van Nijverheid. 1856.

Nieuwe Wis- en Natuurkundige Verhandelingen van het

Genootschap te Amsterdam, ten spreuke voerende: Een

onvermoeide arbeid komt alles te boven. D. II. Am-

sterdam 1851. 8fi

Verzameling van AViskunstige Opgaven des Genootschaps

Een onvermoeide arbeid komt alles te boven. D. I
— II,

Amsterdam 1850—1854. 8<>.

17»
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Archief uitgeg. door het Wiskundig Genootschap Een on-

vermoeide arbeid komt alles te boven. 1 St. Amsterdam

1856. 8o.

Inhoud

:

r. lobatto. Over de beweging van een Ligchaam om eene vaste as

en om een vast punt.

J. j. teding van berkhout. Over de Worteltrekking uit een Binomium.
h. van blanken. Eenige opmerkingen over de Logarithmen van ke-

per en byrgs.

f. J. stamkart. Meetkundige Voorstellen van de Beweging eens Lig-

chaams in de ruimte, naar aanleiding der Theorie over de wente-

lende beweging der Ligchamen van poinsot.

Verhandelingen uitgegeven door Curatoren van het Stolpi-

aansch Legaat, aan de Universiteit te Leiden. D. I.

Leiden 1856. 8°.

Mededeelingen en Berigten van de Geldersche Maatschappij

van Landbouw over 1856. II. 8°.

"Verslag omtrent de Ziekten, welke in het jaar 1855 bin-

nen Amsterdam geheerscht hebben. Amsterdam 1856. 8°.

Staatkundig en Staathuishoudkundig jaarboekje voor 1856.

2de Serie, 3de Jaarg. Amsterdam 1856. 8°.

Bijvoegsels en Aanmerkingen behoorende tot het Handboek

der Dierkunde van J. van der hoeven. Amsterdam

1856. 8o.

j. c. van blom. Proeve van het Harmonische in de Prie-

sche Dichtkunst. Leeuwarden 1840. 8°.

Meteorologische waarnemingen in Nederland en zijne Be-

zittingen, en afwijkingen van temperatuur en barome-

terstand op vele plaatsen in Europa, uitgeg. door het

Konink. Ned. Meteorologisch Instituut 1855. Utrecht

1855. 4°.

Nagelaten en verspreide Gedichten en Redevoeringen van

hendrik harmen KLUN. Amsterdam 1856. 8°.
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Tabula regui animalis, quam secundum ulteram cuchiridii

sui zoologici editionem in auditorum usum scripsit

J. VAN DER HOEVEN. Gr. L'lailO.

F. dozy et j. ii. molkenboer. Bryologia Javanica, seu de-

scriptio Muscorum frondosorum Archipelagi Indici iconi-

bus illustrata. Fase. VI—X. Lugduni-Batavorum 1855

—

1856. 4°.

llapport van de Commissie voor de Internationale Ruiling

van voorwerpen van wetenschap en kunst over het jaar

1855. 8°.

Aegyptische Monumenteu van het Ned. Museum van Oud-

heden te Leyden, uitgeg. op last der Hooge Regering

door c. leemans. 17 de Afl. Leyden. fol.

Verzamelingstabel der Waterhoogten langs den Boven-Rijn,

Waal, Merwede, enz. April—Junij 1856.

Vervolg van Mr. johan van de water's, Groot-Plakkaat-

boek van Utrecht, van den vroegsten tijd af tot het

jaar 1805, door c. w. moorrees en p. j. Vermeulen.

D. I, tm Afl. Utrecht 1856. fol.

Verslag van den Toestand der provincie Friesland in 1855.

Leeuwarden 1856. 8°.

j. G. holtrop. Catalogus librorum saeculo XV° impres-

sorum, quotquot in Bibliotheca regia Hagana asservantur.

Hagae-Comitum 1856. 8°.

De Dichtwerken van bilderdijk 5de , 6de en 7 de Afl.

Haarlem 1856. 8°.

Verslag aan den Koning over de Openbare Werken 1854.

'sGravenhage 1856. 8°.

Verslag aangaande den Staat van het Gymnasium te Leeu-

warden. 1856. 4°.

Nederlandsch Weekblad voor Geneeskundigen. Junij—Augus-

tus 1856. 8°.



( 250
)

Topographische en Militaire Kaart des Rijks. Bladen: Har-

derwijk N°. 26, Amersfoort N°. 32, Geertruidenberg

N°. 44 en Venlo N°. 52. plano.

joh. bake. De emendando Ciceronis oratore ad M. Bru-

tum. Lugduni-Batavorum. 1856, 4°.

Catalogus der Bibliotheek van de Tweede Kamer der Sta-

ten-Generaal. 's Gravenhage 1855. 8°.

Idem. Eerste vervolg. 1856.

OOST-INDIË.

Natuurkundig Tijdschrift voor Ned. Indiè', D.XI, Afl. 1— 3.

Batavia 1856. 8°.

Inhoud

:

c. a. de lange. Verslag eener Dienstreis der Geographische Ingenieurs,

van 10 Nov. tot 28 Dec. 1855 door de Preanger Regentschappen.

p. bleeker. Verslag omtrent eenige Vischsoorten, gevangen aan de

zuidkust van Malang in Oost-J ava.

Vijfde Bijdrage tot de kennis der ïchthyologische Fauna

van de Banda-eilanden.

j. e. teysmann. Uittreksel uit het dagverhaal eener Reis door Oost-Java,

Karimon-Java en Bali-Baleling.

p. f, h. fromberg. Berigt over een Scheikundig Onderzoek van Mus-

kaatnoten-schillen, met het oog op hare bruikbaarheid.

j. j. altheer. Scheikundig Onderzoek van het Mineraalwater van Sadjira

in de residentie Bantam.

m. j. h. kollmann. Nota omtrent de Padi-soorten, welke in de distric-

ten der afdeeling Pandeglang voorkomen.
——

—

Nota omtrent Ampo-soorten, welke in eenige ge-

deelten der residentie Bantam worden aangetroffen.

Berigten van verschillenden aard.

p. bleeker. Beschrijving van nieuwe en weinig bekende

Vischsoorten van Amboina. Batavia 1856. 4°.

j. K. hasskarl. Retzia sive Observationes Botanicae, quas

inprimis in Horto Botanico Bogoriensi. Mensibus Pe-

bruario ad Julium 1855. Pugillus Primus. Bataviae

1855. 8°.
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BELGIË.

Mémoires de la Société lioyale des Sciences de Liège.

Tom. X. Liège 1855. 8°.

Table:

paqub. Nouvelles démonstrations do la formule du bioomo do Newton.

noel. Theorie infinitésiraale appliquéc.

drouet. Enuniération des Mollusques terrestres et fluviatilcs vivants

de la Franco continenlnlc.

dufour. Mémoire sur uno nouvelle esèpce de Belostoma (15. al^criense),

et réflexions snr co genre d'Hemiptères aquatiques.

faque. Quelques questions de Geometrie et d'Analyso algébrique.

ï'EURis. 11 istoiro des metamorphoses de divers Insectes.

de konincic. Notice sur une nouvelle epèec de Davidsonia.

kupfferschlaeoer. Procédé pour analyser par voie tècho les miné-

rais de Zinc.

lücas. Notc sur un nouveau genro de la Familie des Me'Ianosomes

(Micipsa rufitarsis), qui habito Ie sud des possessions francaises dans

Ie nord de 1'Afriquc.

coqdilhat. Cours élémentaire sur la fabrication des bouches a feu en

fonte et en bronic, et des projectiles, d'après les procédés suivis a

la Fonderie de Liège.

noel. Simplification des éléments de geometrie.

Bulletin de 1' Académie Royale de Mcdecine de Belgique.

Année 1855—56. Tom. XV, N°. 1—5, 7, 8. Bruxelles

1855—56.

Compte-rendu des travaux de 1'Académie Koyale de Méde-

cine de Belgique. Bruxelles 1856. 8°.

Sur un llevers unique de Carausius. 8°.

FRANKRIJK.

Société des Antkjuaires de la Morinie: Bulletin llistorique.

1852—1S55. Saint-Omer 1852—1856. 8°.

f. schütz. Simplification de Tétude des Langues par la

philosophie du Laugage et des signes graphiques de la

pensee. Nancy. 1856. 8°.

m. ii. B. larrey. Discours prononcé aux obseques de M.

Amussat, Ie 1G Mai 1856. Paris 1856. 8°.
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sallenave. Maladies chroniques dues a Tépuisement. Bor-

deaux 1855. 8°.

Comptes-rendus hebdomadaires de FAcadémie des Sciences.

Tom. XLII, No. 12—26, XLIII, N». 1—12.

GROOT-BRITTANIË.

Philosophical Transactions of the Royal Society of Londen.

Vol. CXLVI, part. 1. London 1856. 4fi.

Contents:

f. andrbws. On the Constitution and Properties of Ozone.

j. barlow. On the Formation and some of the Properties of Cymi-

dine, the Organic Base of the Cyraole Series.

j. davy. Some Observations on the Ova of the Salmon, in relation

to the distribution of Species; in a letter addressed to en. darwin.

j. challis. On the Effect of Local Attraction upon the Plumb-line

at Stations on the English Are of the Meridian, between Dunnose

and Burleigh Moor ; and a Method of computing its amount.

0. b. airy. Discussion of the Observed Deviations of the Compass in

several Ships, Wood-built and Iron-built ; with a General Table for

facilitating the examination of Compass-deviations.

a. cayley. A Second Memoir upop Quantities.

Researches on the Partition of Numbers.

3. stenhouse. Examination of select Vegetable Products from India.

m. faraday. Experimental Researches on Electricity. — Thirtieth

Series.

w. b. carpenter. Researches on the Foraminifera.

j. tyndall. Further Researches on the Polarity of the Diamagnetic

Force.

w. j. macquorn. On Axes of Elasticity and Crystalline Forms.

j. p. joule. Introductory Research on the Induction of Magnetism bij

Electrical Currents.

G. b. airy. Account of Pendulum Experiment s, undertaken in the Har-

ton Colliery, for the purpose of determining the Mean Density of

the Earth. With Supplement.

e. sabine. On Periodical Laws discoverable in the Mean Effects of

the larger Magnetic Disturbances.

1. s. beale. On the ultimate arrangement of the Biliary Ducts, and

on some other points in the Anatomy of the Liver of Vertebrate

Animals.

f. p. kirkman. On the Enumeration of X-edra having triedral sum-

mits, and on (X-l)-gonal base.

Qn ^5 Representation of Polyedra.

Proceedings of the Eoyal Society. Vol. VIII, N°. 19—22.
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AMERIKA.

SroïtnWman Report on the Construction of Catalogues of

Libraries, and of a General Cataloguc. Washington.

1853. 80.

BUITSCHLAND.
Vcrliandlungen der Kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischen

Akademie der Naturforscher. Suppl. des XXIV Bandes.

Band XXV, p. 1—2. Breslau und Bonn 185 1
—

1856. 4°.

Tnhalt vou Suppl: B. XXIV.

o. k. wagener. Die Entwicklung der Cestoden, nach eigenen Unter-

suchungen.

Tnhalt van B. XXV. p. 1.

v. gorup-bbbanfz. Chemische Untersuchung der Mineralqucllen zet

Stebcn In der Langenau im Baierischen Voigtlande.

GÖprERT. Bcitriige zur Kenntniss der Dracaneen.

c. f. w. jessen. Ueber die Lebcnsdauer der Gewachse.

itzigsohn. Skizzen za einer Lebens^eschichte des Hopolosiphon Braunii.

coiin. Empusa Muscae nnd die Krankheit der Stnbenfliegen. Ein Bei-

trag zur Lehre von den darch parasitische Pilze charakterisirten

Epidemieën.

(iÜMiu.L. Das Spreitekorn im Parallelismus mit dem Pollenkom.

maijer. Ueber die Structur der Ilautbedeckungen der Cetaceen.

h. HMK. Untersuchungcn über die Ham- und Harnstoffmengen, welcbc

von Gcznnden nusgeschieden werden bei gewöhnlicher, knapper und

reichlicher Di'atund beim Gebrauche einigcr antiphlogistischer Arznei-

mittel.

Part 2.

a. le jolis. Examen des espèccs confondues sous Ie nom de Lami-

naria digitata Auct., Suivi de quelques obscrvations sur le genre

Laminaria.

m. 8ADEBECK. Der Zobtenberg und seine Umgebung. Eino Monographie.

E. p. GLOCKEK. Neue Beitr'age zur Kenntniss der nordischen Geschiebe

und ihres Vorkommens in der Oderebene um Breslau. Nachtrag za

der Abhandlung über die nordischen Geschiebe der Oderebene um
Breslau, im XXIV Bande, 1 Abth. der N. A. Academie.

a. HANNovKit. Ueber die Entwickelung und den Bau des S'augethierzabn-.

o. j'aGER. Ueber eino neue Species von Ichthyosauren (Ichthyosaurus

Longirostris Owen et Jager). Ncbst Bcmerkungen über die übrigen

in der Liasformation Würtcmbcrgs aufgefundenen Reptilien.



( 254
)

Verhandlungen der Physicalisch-Medicinischen Gesellschaft

in Wiirzburg. B. VII, II. I. Würzburg 1856. 8°.

Inhait:

osann. Neue Versuche über die verschiedenen Zust'ande des Was-

serstoffgases.

kummël. Untersuchung der Ludwigsquelle des Soolbades Orb.

a. maijer. Heilung einer veralteten Fussverrenkung mit verkürzt con-

solidirtem Wadenbeinbruch durch Osteotomia fibulae maxime obliqua.

sciiwarzenbach. Ueber den Kupfergehalt der menschlichen Leber.

viRCiiow. Ein Fall von Varix anastomoticus zwischen V. lienalis und

azygos bei partieller Verstopfung und Verknöcherung der Pfortader

und bei schwerem, durch Gallensteine bedingtem Icterus.

v. textor Geschichte einer höchst merkwürdigen inneren Bruchein-

klemmung mit Verletzung der Art. epigastrica bei der Operation ohno

bedeutende Blutung.

morawek. Bericht über die auf der chirurgischen Klinik des Julius-

hospitales vom Mai 1854 bis October 1855 behandelten Falie von Kopf-

verletzungen.

a. geigel. Zur Lehre vom amphorischen Wiederhale.

n. friedreich. Ueber die diagnostischo Bedeutung der objectiven

Höhlensymptome.

Beitr'age zur Geschichte der Leuk'amie.

osann. Kleinere Mittheilungen.

a. maijer. Fall von Hydroenterocéle mit Darmeinklemmung.

virchow. Die Hömatom der Dura mater.

Die Franzosenkrankheit (Perlsucht) des Rindviehs.

Verhandlungen des Zoölogisch-Botanischen Vereins in Wien.

Band V. Wien 1855. 8°.

Inhait

:

f. scbmid. Beschreibung zweier neuer Höhlenthiere.

j. egger. Neue Oesterreichische Dipteren. — Wandelbarkeit des Flü-

gelgeaders.

G. frauenfeld. Beitrag zur Insectengeschichte.

a. neitreich. Geschichte der Botanik in Nieder-Oesterreich.

j. lederer. Grapholitha Hornigiana.

j. r. schiner. Nemotelus signatus v. Frid.\

a. kerner. Ueber den Einfluss der Quellentemperatur auf die allda

vorkommenden Pflanzen.

G. dorfmeister. Ueber Zygaenen in Steiermark.

j. lederer. Weiteren Beitrag zur Schmetterlingsfauna des Altaige-

birges in Sibirien.

a. roll. Ueber das Vorkommen der Trüffeln.

j. ortmann. Ueber Heleocharis carniolica K. c. h. und Carex ornitho-

podioides H. s. m.
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j. v. iioknio. Ueber dio crstcn Standeu ciulgcr Lcpidupteren.

h. lön. Einige Bcmerkun gen iil>cr dio Gattung Sargus.

o. frauenfei.d. Beobacbtungcn übcr Insectcn-metaraorphosen.

v. v. strobkt. Beitrag zur Molluskenfauna von Tirol.

j. lederer. Beitrag zur Scbnietteilingsfauna van Cypcru, Beirut und

cincra Theilc Klein-Asiens.

uxmte. Neue KaTergattung.

a. kerneb. Niedcr-Oesterrciebisebc Pflauzennamen.

0. mayr. Formichm Austriaca.

f. israuer. Bcitrag zur Kenntniss der Verwandlung der Ncuroptern.

11. w. reichardt. Nachtrag zur Flora von Iglau.

1. miller. Beitriige zur Kenntniss d. Groitenfauna Krains.

j. reissek. Beitrag zur Flora von Wicn.

a. röll. Beitrag zur Cryptogamenflora Unter-Oesterreicbs.

a. ki.um;i:. Der Jauerling.

c r. v. iiaimuoffer. Wurzelauswuclis an Allyssum incanum und des-

sen Erzeuger.

j. mann. Die Lepidopteren, gesammclt in Korsika 1855.

m. f. e. querin-méneville. Cataloguo des Inscetcs colcopteres sur

les bords du Napo et de 1'Amazone.

r. 8C1UNER. Diptera Austriaca II.

u. kalbrdneh. Beitrag zur Flora des V. W. M. B.

u. lo>v. Ueber die Gattung Eumerus.

v. kollar. Ueber Besch'adigung des Roggens durchApamea basilinea.W.V.

f. brauer. Beitriige zur Kenntniss der Neuropteren.

j. r. v. sciirökikger. Zur Erinncrung an einen Oesterreicbischen Na-

turforscher.

j. gobanz. Zur Colcopteren-Fauna der Steincralpen.

j. licderer und j. mann. Drei neue Oesterreichischc Schmetterlinge.

a. tomaschek. Beitrag zur Phanerogamen-Flora von Cilly.

f. iiazstinszky. Beitriige zur Kenntniss derVcrwandlung'Üer Neuropteren.

a. kerker. Flora der Bauerngiirten in Deutschland.

Bericht über die Oesterreichische Literatur der Zoölogie,

Botanik und Paleontologie aus den Jahren 1850—1853.

AVien 1855. 8<>.

Württembergische Naturwissenschaftlichc Jahreshefte. 12c

Jahrgang, Heft 2. Stuttgart 1856. 8<>.

Inhalt:

a. opfel. Die Juraformation Englands, Frankreicbs und des Südwcstli-

cbon Dcutschlands.

j. victor carus. Jnhresbericht über die im Gebietc der

Zoötomie erschienenen Arbeiten Ü49—52. Leipzig

1^56. 8*>.
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Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel.

Heft 1—2. Basel 1854—55. 8°.

Zeitschrift des Deutsch-Oesterreichischen Telegraphen-Ver-

eins. Jahrgang II, IL 4, 5, 6. Berlin 1856. 4°.

F. wolf. Ueber wissenschaftliche Akaderaien mit beson-

deren Beziehung auf die K. Oesterreichische. AVien

1856. 8°.

Verlags-Catalog von w. braumüller. Wien 1855. 8°.

Zeitschrift für die Gesammten Naturwissenschaften. Her-

ausgegeben von dem Naturw. Yereine für Sachsen u.

Thuringen in Halle, redigirt von c. giebel und w. heintz.

Berlin 5 de en 6 d° B. 1855. 8°.

Astronomische Nachrichten. Baud XLIII. Altona 1856. 4°.

grunert. Archiv. der Mathematik und Physik. B. XXVI,
H. 3, 4. Greifswald 1856. 8°.

Inhalt Heft 3:

p. bottel. Ueber die Keste der Potenzen der Zahlen.

f. kbrz. Ueber die Aufgabe, einen Kreis zu beschreiben, welcher drei

gegebene Kreise berührt. 2e Abth.

Notice sur Ie pare astronomique de la Société technomatique ou se

trouve en ce moment la plus grande lunette du monde,

ii. birnbaum. Ueber eine Eigenschaft des Kreises.

h. kinkelin. Ueber den Potenzialausdruck ((l))
x

-

gieswald. Zur Geschichte und Literatur der Logarithmen.

Heft 4:

h. kinkelin. Ueber die Ausziehung von Wurzeln aus Zahlen.

A. SCHRÖTTER. JOHANN JOSEPH PRECHTL.

p. unferdinger. Ueber die Ableitung der Formeln der Spharischen

Trigonometrie aus einer Figur in der Ebene.

l. oettinger. Einige S'atze über die Zahlen.

lindman. De indiciis, quibus dijudicari possit, num sit 7 aut 13 factor

numeri integri dati.

De usu coordinatarum polarium in quadratura curvarum.

Supplementum quoddam librorum de calculo integrali.

Archiv. für Pathologische Anatomie und Physiologie und
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iïir Klinische Mcdioin von virchow. H. IX. 1 — 4 TI.

IVrlin 185G. 8°.

Inhalt:

virchow. Alter untl neuer Vitalismus.

mmpert und falck. Untersuchungen ülter die Ausscheiduug des Zoe-

kers durch die Nieren nach der Kinspritzung desselben in da« Elut.

jieyer. Ueber akute tödtliche Hysterie,

kirsch. Der Fricsel, vom Historisch- und Geographisch-Pathologischen

Standpunkte.

BiixROTii. Ueber eino cigentbümlicbe Geschwulst der Muskeln (Myoma
cysticum).

v. wittich. Bindegewebs-, Fett- nnd Pigmentzellen.

arnspergen. lïcin crk u n «zen über das Wesen, die Ursache und die Pa-
thologisch-Anatomische Natur der Lungenveranderung nach der

Durchschneidung der beiden Lungenmagennerven ara Halse.

beckmann. Ueber Nierencysten.

hoppe. Ueber seröse Transsudate.

ernst. Studiën über die Herzthatigheit mit besonderer Berucksichtigung

der an Hernn a. groux's Fissura sterni congenita gemachter Beo-
bachtungen.

Kleinere Mittheilungen.

luschka. Die Altersveründerungcn der Zwischenwirbelknorpel.

hamrbrger. Beitrage zur Physiologie und Pathologie des llerzens.

lebert. Ueber Entzündung der Hirn-Sinus.

arnsperger. Bemerkungcn über das Wesen, die Ursache und die Pa-
thologisch-Anatomische Natur der Lungenveranderung nach der

Durchschneidung der beiden Lungenmagennerven am Halse.

eulenburg. Ueber Muskel-Paralysc, als Ursache der Gelenkverkrum-

rnungen.

dittel. Ueber primarc und secundare Natur der bei der Mehrzahl

von Dcformitaten betheiligten Organe.

bamberger. Beitrage znr Physiologie und Pathologie des Hcrzens.

virchow. Beitrage zur Lehre von den beim Menschen vorkomraende

pflanzlichen Parasiten.

waomeb. Beitrng zur operativen Bchandlung der Neuralgia N. trigemini.

Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und

Heilkunde. 2—5. Giessen 1849—1855. S<>.

Catalogue des Livres Scientifiques, Cartes et Autographes,

composant les Bibliothèques de feu M. a. l. ckelle et

de feu a. L. Busr.ii. Bcrlin 185G. 8°.
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ZWEDEN EN NOORWEGEN.

Kongl. Vetenskaps Akademiens Handlingar. 1853. 2de Afl.

1854. Stockholm 1856. 8°.

Innehall 1853, 2e Afd.

liljebokg. Ofversigt af de inora Skandinavien hittils funna arterna af

élagtet GAMMARÜS FABR.

stenhammab. Skandinaviens Compromyzinae 1854.

keurling. Bidrag till Portobellos Flora.

BjÖRLiNG. Bidrag till differential-eqvationens

(Aa;2-f Rxy-\-Cyi-\-T>x-\-'üy+ ¥)dx+
+ (At xt+Bixy+ dyi + Di x+Et y+ F t ) dy-0
integrering.

iiolmgren. Entomologiska anteckningar under en resa i sodra Sverige

ar 1854.

thomson. Ofversigt af de artcr inorn. familjen Dytisci, som blifvit an-

traffade pa Skandinaviska hallön.

Ofversigt of Kongl. Vetenskaps-Akademiens förharlingar.

1855. Stockholm 1856. 8°.

Arsberattelse om Zoologiens framsteg under arer 1843 och

1844 till. Kongl. Vetenskaps Akaderaien afgifven, af

c. h. boheman. Stockholm 1845. 8°.

o

Arsberattelse om Botaniska arbeten och upptiickter för ür

1851 till KongL Vetens. Akademien afgifven 1852 af

j. E. wikström. Stockholm 1855. 8°.

DENEMARKEN.
Det Kongelige Danske Videnskabtfrnes Selskabs Skriften

(Naturvidenskabelig og Mathematisk Afdeling). B. IY,

1 Heft. Kjöbenhavn 1856. 40.

Indhold:

e. c. f. c. schjelleruf. Tycho Brahes Original-Observationer, benyt-

tede til Banebestemmelse af Cometer 1580.

j. c. schiödte. Corotoca og Spirachrha, Staphyliner, som föde levende

Unger og ere Hunsdyr hos en Termit.

e. a. scharling. Bidrag til Oplysning om fiere af de i Handelen fore-

kommende Balsamers chemiske Forhold.
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c. hansteen. Den magnetiske luclinations-Forandtïng i den Nordligc

tempcrcrto Zone.

!.. \. 8CHARLINO. Om Dünglal og Acthal saint fiere af de deraf dan-

nede Forbindelscr.

j. j. s. steenrtrop. Hccto-cotyldannclscn hos Octopodslaegternc Ar-

gonauta og Tremoctopus.

Oversigt over dot Kongl. Danske Vidcnskabernes Selskabs

Forhandelingcr 1855. Kjübenhavn 1855. 8°.

Observationcs Metcorologicae per annos 1832—54 in Grön-

land factac. Fase. IV. Ilanniae 1856. 4°.

RUSLAND.

Acta Socictatis Scientiarum Fennicae. Tom. 11, IV, V.

Fase. 1. llelsingforsiae 1843, 1856. 4°.

Table Tom IV:

e. baranoffsky. Description d
,unPlanimotrcd",unc construction nouvelle.

a. i;. arppe. Ueber das Brenzwcinsaure Ammoniak und dessen Verau-

derung beim Erhitzen.

n. o. de bchultén. Kemarque rolative a la Theorie des Parallèles.

Försök att mcd geometriens tillhjelp upplysa al-

gebran och dess tillampning till geometrien.

a. e. arppe. Om Pyrotartersyrans anilid föreuingar.

Om Vinsyrans aralidfüreninger.

Om Nitranilin och Paranitranilin.

c. o. 8UCKSDORFF. Note sur la quadraturc de la surface courbe du cone.

a. 8tjerncreutz. Uppgifter rörande Rattemmarken vid bottniska viken.

e. lönnrot. Ueber den Enaren Lappischen Dialekt.

u. j. holmberq. Ethnographische Skizzen über die Völker des Rus-
sischen Amerika.

f. woldstbdt. Die Biegung des Meriiliankreiscs der Helsingforser

Sternwarte aus den Beobachtungen des llcrrn ahgelanders.
b. a. bdméb. De Aspirationc labiali linguae latinae.

A. B. arppe. Om Salpeter^vraus inverkan pu fethsyra.

Om Svafvelammoniums inverkan pa paranitranilin.

Om Appelsyrans anilHforeningar.

Analyser af Finska niincralier.

a. moiiero. Nagra bidrag till Kiinncdom af Finlands mineralier.

a. NORDENSKiÖM). Om Malachitcns sammansüttning och kristallform.

c. g. socksdorff. Note sur les Cönes quarrables.

Tom. V, p. 1.

a. ahloyist. Wotisk Grammatik jemte Sprakprof och Ordförteckning.
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Öfversigt of Finska Vetenskaps-Societetens Fürhandlingar.

1838—1856. Helsingfors 1853—56. 4<>.

Observations faites h. TObservatoire Magnétique et Mété-

orologique de Helsingfors, sous la Direction de j. j. ner-

vander. Vol. I— IV, l
re Section I—IV, 2de Section.

Helsingfors 1850. 4°.

Sendungen der Kurlandischen Gesellschaft für Literatur

und Kunst, B. I—III. Mitau 1840—1847. 4°.

Arbeiten der Kurlandischen Gesellschaft für Literatur und

Kunst. Heft I—X. Mitau 1847—1851. 8<>.

Zitsungsberichte der Kurlandische Gesellschaft für Lite-

ratur und Kunst. Heft ]. Mitau 1850. 8°.

M. G. paucker. Vermessung des Embachs, seines Laufes

und seiner Profile ira Sommer des Jahres 1808. Dor-

pat 1855. 8».

Denckrede auf Dr. M. g. paucker. Dorpat 1855. 8°.

v. jakschitch. Statistique de Serbie. Belgrade 1855. 8°.

Tijdschrift van de Akademie van Kasan. Jaargangen

1853—1856.

Inhoud *)

1853.

I. asaweljefp. Over den Galvanischen geleider der
Vloeistoffen 3 177

II. 1. b. f. aristoff. Over de zamenstelling van het Lig-
chaam. Les uit de algeraeene Anatomie 3— 45

2. Prof. kittara. Verslag zijner reis naar de Wereldr
tentoonstelling te London 46—112

3. j. t. strdve. Praeceptoribus ac discipulis Caesarei

Gymnasii Dorpatensis, sollemnia anniversaria ob De-
cem Lustra feliciter exacta d. ISmensisSeptembris 1854. 112—138

III. 1. a. popoff. Toetsing van de theorie der Golven ter

bepaling van den stroom 1— 12

*) Deze inhoudsopgaaf is de Akademie weder verschuldigd aan den

Heer eckstein. Het grootste deel der verhandelingen is in het Russisch

geschreven.
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Dr. a. scharbb. Droom van scipio, ccn der voornaam-

ste scheppingen van cicero 13— CO

3. u. sciiAitBE. De Geniis, Manibus et Laribus Cl—197

IV. 1. Pr. d. j. meier. Over de juridistische vindingen en on-

derstellingen, over de geheime en verdichte werkingen. 1—127

2. Prof. osokin. Over de organisatie van het finantiewe-

zen te Athene 128—222

1851.

I. n. wagner. Algemeen overzigt der Arachnidae en be-

schrijving van ceno spin naar de haar aanverwante

vormen 1—150

Il 1. a. sokoloff. O ver de historische volksliederen der Ser-

viërs 3— 42

2. j. gotwald. Vefslag der Arabische handschriften, voor-

handen in de bibliotheek der Universiteit te Kasan . . 43—171

III. Adj. boltzan. Mathematische gevolgtrekkingen over

üe verdeeling van den galvanischen stroom op de lig-

chamen van eene gegevene gedaante * 1—112

IV. 1. j. gotwald. Verslag der Arabische handschriften in de

bibl. der Univ. te Kasan (vervolg) 1— 68

2. r. scharbe. Vertaling en ontleding van het 4de Herders-

dicht van virgilius 69—120

3. Inhoudsopgave van de geleerde werken der Univ. te

Kasan. 1834—1854 121—135

185G.

Door de professoren te Kasan geschreven ter herinnering

aan het 50jarige bestaan der Universiteit te Kasan.

I. 1. a. popoff. Grondstelling der integraal- berekeningen . 1— 96

2. m. kowalsky. Recherches sui les mouvemens de Nep-

tune, suivies des tables do cette planète 97—276

3. n. lobatcueffsky. Pangéométrie ou précis de geome-

trie fondée sur une theorie générale et rigoureuse des

parallèles ...» 277—340

4. u. kowalsky. Over de verduisteringen 341—478

Aanhangsel. Nieuw middel ter bereke-

ning der waar te nemen verdwijningen der sterren. . 469—478

AANGEKOCHT.

c. c. ehrenberg. Mikrogeologie, das Erde- und Felsen-

schaffende Wirken des unsichtbar kleinen selbststandigen

Lebens auf der Erde (Bogen 1— 22). Leipzig 1856. fol.

VERSL. SN MEDED. AFD. NATUURK. DEKL V. 18
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Astronomie populaire, par f. arago. Tom III. Paris et

Leipzig 1856.

Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster. 1 St. Par-

merende 1856. 8°.

"Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Garten-

baues in den K. Preussischen Staaten.Berlin 1824—1849.

19 Banden. 4°.

Flora, algemeinen botanische Zeitung. Regensburg 1819

—

1852. 59 Banden. 8°.
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IJl YSIOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

VAN

VISCUM ALBUM L. (VOGELLTJM).

DOOR

O. VBO LIK.

Indien ik het wage, de aandacht dezer Vergadering

een korte wijl in te roepen voor een onderwerp, dat bin-

nen het verloop van weinige jaren plant-natuurkundigen

van den eersten rang heeft bezig gehouden en groot licht

uit hunne navorschingen heeft ontvangen, meene zij niet

dat ik voorheb, in een breed vertoog haar het reeds be-

kende voor te houden of daarover in eene uitgebreide

ontwikkeling te treden. Ik stel mij alleen ten doel,

over enkele punten, op de natuurlijke geschiedenis van

Viscum album betrekking hebbende, een woord in het

midden te brengen. Ik voel mij daartoe vooral opge-

wekt door de bekendwording met eene brochure van

TH. gümbel, ten opschrift dragende : //Zur Entwickelungs-

geschichte von Viscum album L. *).

Wanneer men die mededeeling beschouwt als het werk

van een ijverig natuuronderzoeker, welke blijkt onbekend

te zijn geweest met hetgeen door anderen vóór hem is

*) Z. Flora, oder allgemeine Botanische Zeitung. Regensburg 1856,

8° N\ 28 pag. 433—43C Tab. VI.
18*
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aan het licht gebragt, kan men niet wel anders, dan zijn

geest van opmerking huldigen en de naauwkeurigheid zij-

ner proeven eer aandoen ; doch terugziende op hetgeen

reeds voor nagenoeg eene eeuw met zooveel oordeel als

beleid door duhamel du monceau is ondernomen en vol-

bragt geworden, komt men geheel terug om er nieuwheid

aan toe kennen.

Ik zou noodig hebben, bijkans geheel af te schrijven

hetgeen duhamel met bewonderingswaardige naauwkeurig-

heid over de vrucht van Viscum album heeft opgetee-

kend, zijne diep doordachte proeven te doen opmerken,

die hij op den aanvankelijken wasdom heeft genomen,

zijne onafgebrokene waarnemingen der zonderling ver-

traagde ontwikkeling van steng en blad tot het derde

jaar des levens te vermelden, en naar de keurige afbeel-

dingen te verwijzen, die ter opheldering en bekrachtiging

van het voorgedragene gediend hebben *)j

Het is echter niet alleen gümbels gebrek aan kennis

van het werk eens beroemden voorgangers; maar ook de

navorschingen van lateren tijd schijnen tot hem niet ge~

komen te zijn. Immers zoo hij slechts decaine had

geraadpleegd en zich langs dien weg f) bekendheid verschaft

met de zonderlinge gesteldheid der bessen van het onder-

havig gewas, zou hij zekerlijk het op meer dan eene

plaats te voorschijn treden van spruitjes uit hetzelfde

zaad, zich geheel anders hebben voorgesteld, dan men nu

uit zijne eigene woorden moet afleiden. Zij luiden als

volgt

:

*) Z. La Physïque des Arbres, par duhamel du monceau. Seconde

partie, a Paris chez H. L. guerin et l. f. delatour1758. 4°. Liv.

V. Chap I. Art. V. Des plantes parasites pag. 217 et suiv. PI. L
Pig. 2—8.

f) Z. Gompies rendus de 1'Académie des Sciences. Tomé dixièrae.

Paris 1849, 4
Q

. pag. 799.
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f,\Veim hier die Rede von dem Nachlasse in der Ent-

//wickelung der terminalen Sprossen ist, so kommen wir

//weiter auf einen iehr denkwurdigen Fall zu sprechen,

//den ich schon um deswillen nicht ausser Acht lassen

//kann, weil derselbe zeigt, wie sehr die erste Entwicke-

//lungsperiode dahin gerichtet ist, die Wurzel zu ent-

"wickeln, und damit das weitere Gedeihen des jungen

^Stocken selbst für den Pall zu sichern, dass die erste

//Terminalknospe sollte irgendwo zu Grunde gegangen

*oder aus irgeud eine Ursache sollte an ihrer weiteren

//Ausbildung gestort worden sein.'" *)

Het is toch niet de bereids ingewortelde voet, die, bij

het toevallig te loor gaan van het spruitje, een nieuw

stengdeel te voorschijn brengt, maar een der embryonen,

die ieder zaad tot drie toe in zich houdt opgesloten. Trou-

wens deze embryonen ontwikkelen zich niet enkel tot

gewas, wanneer de middenspruit achterblijft in groei, maar

komen menigwerf op zich zelve te voorschijn, en vormen

dan den grondslag voor een breeden stoel van groen

loof f).

In het bezit zijnde van een jongen appelboom, op wiens

schors na inwrijving van gekneusde bessen, een paar exem-

plaren van Viscum album gevat hebben en zijn doorge-

groeid, heb ik de gelegenheid mij ten nutte gemaakt, om alles

op te merken wat die voorwerpen mij wetenswaardig op-

leverden. Zij groeijen, gelijk bekend is, bepaaldelijk bij

geledingen ; zij geven alzoo ongezocht de voorbeelden van

op elkander zittende gewassen, die op de plaats van aan-

hechting dan eens doorgroeijen in het lid, aan wiens top

zij zitten, dan wederom van lid tot lid door een eigen-

dom raelijk weefsel levenslang gescheiden blijven, terwijl

*) t. a. p. 435.

•f) Z. dbcaine in de Cotnptcs rendus t« a. p.
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de schorsvezelen het onmiddellijk verband in zulk een

geval alleen daarstellen.

Doorgaans zijn en blijven deze geledingen in zekere

mate zelfstandig gedurende het gansche leven des hees-

ters; overmits zij onder gewone omstandigheden geen blijk

van lijden geven, maar in volle kracht tieren, totdat bij

haar door deze of gene oorzaak het leven wordt uitge-

bluscht, of wel de geheele struik tot op den wortelstok

te niet gaat. In het laatste geval ontdekt men reeds van

den aanvang af op dat deel, eti niet enkel op de hooger

geplaatste leden, diezelfde blijken van scheiding, welke

men gewoon is bij ontwrichtingen der hoogere wTaar te

nemen.

Doch hoe nu die lidscheidingen zelve te verklaren ?

Ik beroep mij op hetgeen ik reeds op het eind des jaars

1851 te dezen aanzien heb te kennen gegeven. Ik oor-

deelde namelijk ter opsporing van de voorwaarde, die het

ongeschonden afvallen van boomtakjes mogelijk maakt,

vooral noodig in aanmerking te nemen, dat elke boom-

knop met de plaats, waarop hij gezeteld is, niet onmid-

dellijk wordt verbonden, maar dat aan de digt ingesloten

deelen van een knop eene bewerk tuigde schijf ten grond-

slag is verleend geworden *). In die stoften worden door

den stam of tak, welke haar ten zetel dient, geregeld

sappen uitgestort, tot voeding en ontwikkeling van den

knop dienende. Die schijf blijft nog lang aanwezig, na-

dat de knop reeds als tak is opgeschoten, en gaat zelfs

tusschen de geledingen in opvolgende jaren niet altijd

geheel te loor. In gewassen evenwel, welke met kracht

doorgroei] en, dringen de houtvezelen door deze stof heen

en verbinden zich met die van vroegeren oorsprong, vor-

mende met deze een doorgaand geheel, even als, na

*) Z. Kéclamation de m. duïrocuet au Sujet du Mémoire présen-

té dans la dernière Séance par M. decaine, in Comptes rendus des

Séances de 1'Academie des Siences, Séance du Lundi lSFevrier 1839.
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inenting van eene twijgje op den moederstara, innerlijk

verband tusschen beiden tot stand komt.*)

Nalezende wat over Viscum album in de Fransche Aka-

dcinie der Wetenschappen tusschen decaine en dutrociu i

is besproken geworden, ontwaarde ik met genoegen, dat

laatstgenoemde van gelijke meening is, ten aanzien der

stofte, welke tusschen de leden van dit zonderling gewas

gevonden wordt. Hij noemt haar couche de tissu utri-

culaire médullaire, en beschouwt hare aanwezigheid als

voorwaardelijken grond der scheiding van het onderling

verband der geledingen. Treffende overeenkomst voorwaar

van ons beider oordeel, hoezeer berustende op de beschou-

wing van zeer uiteenloopende voorwerpen

!

Ik zou meenen hier te kunnen eindigen, zoo de wortel-

stok van dezen heester mij niet geleerd had, dat alle gele-

dingen te zamen gelijktijdig van het leven kunnen beroofd

raken, zonder dat haar grondslag daarin is betrokken. De

scheiding van het onderste lid, waaraan de overige hun

bestaan verschuldigd zijn, sterft dan af onmiddellijk op de

kruin des wortels, waaruit het bij den aanvang was op-

geschoten, en wordt vervolgens daarvan op geene andere

wijze losgemaakt als bij de hoogere geledingen, wanneer

hare voeding is gestoord geworden.

Vóór zes jaren een vrouwelijke struik van Viscum al-

bum bij mij zijnde gestorven en afgevallen van zijn

zetel, achtte ik hem voor altijd verloren, totdat ik, na

eenig tijdsverloop, niet zonder verwondering, eene nieuwe

spruit zag opkomen ter zijde van de plaats, waar het

moedergewas door den dood was verloren geraakt. Het

*) Z. Vervolg der Waarnemingen over bet a/oallen van boomtakjes^

en Vernieuwd Onderzoek naar de oorzaak dezer verschijnselen^ in het

Tijdschrift voor de Wis- en Natuurkundige Wetenschappen, uitge-

geven door de Eerste Klasse van liet Kon. Ned. Instituut. Deel V.

bladz. 119.
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is van dezen ouden en nieuwen struik, dat ik hier de

sprekende voorbeelden ter uwer overtuiging aanbied.

Geheel anders is de toedragt, wanneer de heester komt

te sterven door gebrek aan toevoer van voedende sappen

uit zijne verspreide wortelvezelen. Dan immers staat hij

gelijk met boomen en heesters, welke in de aarde zelve

de oorzaak huns doods vinden. Ook daarvan levert de

geschiedenis van dit gewas genoegzame voorbeelden op,

die onnoodig maken, daarbij verder stil te staan.

25 October 1856.
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Het Proces-verbaal der vergadering van den 27 sten Sep-

tember j.1. wordt gelezen, goedgekeurd en vastgesteld.

Gelezen brieven van de H.H. glavimans, conrad, bierens

de haan, van der kun, schlegel en oudemans, waarmede

zij zich verontschuldigen over het niet bijwonen dezer ver-

gadering. — Aangenomen voor berigt.

De Secretaris berigt dat de H.IT. cl. mulder en stam-

kart zich verontschuldigd hebben over het niet vervullen

hunner spreekbeurt op heden.— Aangenomen voor kennis-

geving, onder aanbeveling voor het vervolg.

VERSL. KH MKÜBD. AFD. NATÜÜRK. DEKL V. 1*
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Gelezen brieven ten geleide van boekgeschenken: 1*. van

den Heer v. flauti, Secretaris van de Societa Reale Bor-

bonica (18 Augustus 1856) ; 2\ van den Heer domenico

piani, Secretaris van de Academia delle Scienza dell
1

In-

stituto di Bologna (Bologna, 29 Mei 1856) 3°. van den

Heer A. schrötter, algemeenen Secretaris van de KaiseTÜche

Akademie der Wissenschaften te Weenen (18 Julij 1856);
4". van den Heer christener, Archivarius der Allgemeine

Schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwis-

senschaften (Bern, 2 Junij 1856); 5°. van den Heer maier,

Secretaris der Gesellschaft zur Beförderung der Naturwis-

sensehaften zu Ereiburg im Breisgau (Freiburg, 10 Augus-

tus 1856); 6°. van den Heer e. h. weber, Secretaris der

Königlich Sachsische Gesellschaft der Wissenschaften te

Leipzig (15 September 1856); 7°. van H.H. Curatoren

van het Athenaeum Illustre te Amsterdam (Amsterdam, 30

September 1856). — Wordt tot plaatsing in de boekerij

en tot schriftelijke dankzegging besloten.

Gelezen brieven tot dankzegging voor ontvangen boek-

geschenken: 1°. van Z. M. den Koning ('s Gravenhage, 27

Sept. ]856); 2°. van den Minister voor de Zaken der

Roomsch-Katholijke Eeredienst fs Gravenhage, 30 Septem-

ber 1856); 3°. van den Minister van Oorlog ('s Graven-

hage, 30 Sept. 1856); 4°. van Curatoren van het Athenaeum

Illustre te Amsterdam (Amsterdam, 8 Oct. 1856); 5°. van

den Secretaris van het Bataviaasch Genootschap van Kun-

sten en Wetenschappen (Batavia, Mei 1856); 6°. van den

Secretaris van het Bataafsch Genootschap der Proefonder-

vindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam (Rotterdam, 23 Oct.

1856) ; 7". van den algemeenen Secretaris van het Genoot-

schap ter Bevordering der Genees- en Heelkunde te Amster-

dam (29 Sept. 1856); 8°. van den Archivarius van de

Société Helvétique des sciences naturelles (Berne, 23 Oct.
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,1 M 9J\ Julij 1855), 9°. van den Secretaris der Kó-

nigliche Sachsische Gesellschaft der Wissenschaften (Leip-

zig, 10 April 1856); 10°. van den Heer j. Washington,

Hydrographer der Admiralty (London, 23 Oct. 1856). —
Aangenomen voor berigt.

1—

_

De Secretaris berigt van de H.H. c. en p. van mr
stek»» (Helder, 27 Sept. en 3 Oct. 1856) ontvangen te

hebben Tabellen van waargenomen waterhoogten, en dat hij

deze aan de Commissie over de daling van den bodem ter

hand stelde.

De Secretaris berigt van den Heer g. j. hulden ontvan-

gen te hebben eene verhandeling, bestemd voor de Versla-

gen en Mededeelingen, Over de ontledingswijzen en zamen-

stelling der verbindingen van Koper met andere metalen.—
Zij wordt in handen gesteld der Commissie van redactie.

De Secretaris berigt dat de door den Heer kaiser aan-

geboden Briefwisseling door de Commissie van redactie is

aangenomen, en dat het verslag over den brief van den

lieer iiasskarl nog ingewacht wordt.

Gelezen een brief van den Minister van Oorlog (Genie

53 B. 's Gravenhage, 8 Oct. ]856), strekkende tot dank-

zegging voor het van de Afdeeling ontvangen advies om-

trent het plaatsen van bliksem-afleiders, waarbij de kennis-

geving wordt gevoegd, dat er bij Zijne Excellentie vol-

strekt geene bedenkingen zijn tegen de uitgaaf van den

brief der Afdeeling in hare Verslagen en Mededeelingen.

De Secretaris berigt dat hij dien ten gevolge genoemden

brief ter perse deed brengen. — Aangenomen voor kennis-

geving.

19*
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Gelezen brief van den Minister van Buitenlandsche Za-

ken ('s Gravenhage, 24 Oct. 1856, N\ 25) van den vol-

genden inhoud: //Bij een brief van den 16den dezer heeft

de Fransche Gezant mij doen toekomen eenige exempla-

ren van eene missive van Prins napoleon aan het Keizer-

lijk Instituut van Frankrijk, Afdeeling Wetenschappen,

betrekkelijk drijfblokken, welke Z.K.H, gedurende Hoogst-

deszelfs reis in het Noorden in zee heeft doen werpen, en

welke, later gevonden wordende, zouden kunnen bevorder-

lijk zijn aan de uitbreiding der kennis van de stroomen

van den Noord-Atlantischen Oceaan; hebbende die Gezant

verzocht dat aan genoemde missive de noodige openbaar-

heid gegeven en eventueel de uitkomsten later aan hem

medegedeeld mogten worden.

// De tussehenkomst der Departementen van Binnenland-

sehe Zaken en Marine is door mij ingeroepen met verzoek

om elk, voor zooveel zijn werkkring betreft, aan dien

wensch gevolg te geven, doch heb tevens de eer een exem-

plaar der bedoelde missive hiernevens te zenden aan de

Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam,

tot hare informatie."

Genoemde missive is uitgegeven in de Comptts rendus

des Séances de V Académie des Sciences, T. XLIII (Séance

du 8 Septembre 1856). — Aangenomen voor berigt.

Gelezen brief van den Minister van Binnenlandsche Za-

ken ('s Gravenhage, 30 Sept. 1856, N?. 106, 5 n
Afd.), ten

geleide van een adres van den Heer J. wttewaall te

Voorst aan den Koning, houdende voorstel om aan eene

Commissie van drie leden op te dragen het zamenstellen

van een werk over de Insekten, welke den landbouw in

den uitgestreksten zin benadeelen, met opgave der midde-

len, welke daartegen kunnen worden aangewend. — De
Koning heeft daaromtrent de voorlichting verlangd van
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den Ministor, en Ziijne Excellentie wenscht, alvorens

dien geëerbiedigdcn last te voldoen, de zienswijze te ken-

nen der Natuurkundige Afdeeling van de Akadeuiie. —
Wordt besloten dezen brief met het daarbij gevoegd adres

in handen te Bteilep) van de 11.11. J. van der hoeven, har-

tinö- en mkjukl, met beleefd verzoek om, zoo mogelijk in

de volgende vergadering, daarop de Afdecling te dienen

van berigt, voorlichting en raad.

De lieer van der boon mesch leest, in eigen naam en

in dien van de H.lï. van hall, miquel en G. vrolik, een

Ontwerp-antwoord voor op den brief van den Minister van

Binnenlandsche Zaken, met het daarbij gevoegd adres van

den Heer rumi»h, ten geleide van een handschrift, onder

den titel van Handboek van vaderlandsche hout-cultuur.

De H.H. Verslaggevers treden in eene naanwgezette be-

schouwing van den inhoud van genoemd Handschrift, waar-

uit zij aiieiden dat het wenschelijk is, dat het den schrij-

ver worde teruggezonden met beleefden dank voor zijne

welwillende pogingen, en het aan hem worde overgelaten

welk gebruik hij van zijn geschrift zou verlangen te maken.

De Vergadering vereenigt zich met den inhoud en de

conclusiën van genoemd ontwerp, en besluit dat het den

Minister zal worden gezonden.

De Heer van der boon mesch leest, in eigen naam en

in dien van de H.H. g. J. mulder, f. c. donders, a. yv. m.

van Hasselt en J. van geuns, een Ontwerp-adres voor aan

den Minister van Binnenlandsche Zaken, naar aanleiding

van het vroeger door den Heer v. d. boon mesch ingediend

voorstel omtrent de tot eene aanmerkelijke hoogte geklom-

men vervalsching van eetwaren en dranken en omtrent de

ongenoegzaamheid van de Nederlandschc wetgeving om

dio vervalschingen tegen te gaan en te straffen, ten einde
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langs dien weg de ingezetenen tegen de nadeelen daarvan

te beveiligen. — Het luidt als volgt

:

//De Natuurkundige Afdeeling van de Koninklijke Aka-

demie der Wetenschappen heeft de eerr de aandacht en be-

langstelling van Uwe Excellentie te vragen voor een onder-

werp, waarbij het Nederlandsche volk groot belang heeft.

In de vergadering van de genoemde Afdeeling op den

31 sten Mei jj. heeft de Heer van der boon mesch de aandacht

der Leden gevestigd op de tot eene aanmerkelijke hoogte

geklommen vervalsching van eetwaren en dranken en op

de ongenoegzaamheid van de Nederlandsche wetgeving om
die vervalschingen tegen te gaan en te straffen, en langs

dien weg de ingezetenen tegen de nadeden daarvan te be-

veiligen. Uit een en ander nam hij aanleiding tot het voor-

stel: //dat door de Afdeeling eene Commissie benoemd

worde, ten einde te onderzoeken of de Nederlandsche wet-

geving, met het oog op de vorderingen der natuurkundige

wetenschappen en op de veelvuldige vervalschingen van

eetwaren en dranken, voldoende kan geacht worden, om

die vervalschingen tegen te gaan en de ingezetenen tegen

de nadeelige gevolgen daarvan te beschermen, en om, zoo

dit noodig mogt gerekend worden, aan de Afdeeling zulke

voorstellen te doen, die aan de Regering zouden kunnen

worden gezonden.""

De Vergadering heeft besloten dit voorstel in handen te

stellen van hare Leden a. h. van der boon MEsetf, g. j.

MULDER, F. C. DONDERS, A. \V. xM. VAN HASSELT eil J. VAN

beüns, met verzoek om daarop de Afdeeling te dienen van

berigt, voorlichting en raad. Deze Commissie heeft in de

volgende vergadering der Afdeeling,. op den £8 sten Junij,

reeds haar verslag ingediend. Dit verslag hield onder ande-

ren in :

1°. Dat de vervalsching van eetwaren en dranken, vooral-

in den laatsten tijd, zeer is toegenomen, en dat de duurte
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der levensmiddelen niet weinig heeft bijgedragen om aan

die vervalsching meerdere uitgebreidheid te schenken.

2°. Dat de vcrvalschingen, inzonderheid van meel, van

sommige broodsoorten, inzonderheid van die, welke voor

de minvermogenden bestemd zijn, van gist, azijn, wijn,

suikergoed en/, menigvuldig zijn,. en dat het voedend ver-

mogen van de meel- en broodsoorten verminderd wordt,

door de toevoeging niet alleen van minder stikstofhoudende

bestanddeelen,. maar soms zelfs van anorganische stoffen,

en dat het vermengde meel voor beestenvoeder soms tot

het voedsel voor menschen wordt gebezigd.

3°. Dat de ingezetenen hierdoor van meer dan eene zijde

benadeeld en aan het schandelijkst bedrog ten prooi gege-

ven worden ; terwijl de eerlijke handelaar de mededinging

niet kan volhouden en gevaar loopt om, tot verzekering van

zijn middel van bestaan, zich insgelijks aan vervalsching

schuldig te maken.

4°. Dat de tegenwoordige Nederlandsche wetgeving niet

bij magte is om deze vervalsching en hare nadeelige ge-

volgen te keeren, daar art. 318 van het Code-pénal slechts

bepaalt dat hij, die vervalschte en voor de gezondheid

schadelijke bestanddeelen bevattende dranken zal hebben

verkocht, zal worden gestraft, en daar art. 423 op zeer

verschillende wijzen wordt verklaard en toegepast, en alzoo

insgelijks onvoldoende is.

5°. Dat de wet van 1 9 Mei 1S29. Staatsblad 1829, N°. 35,

strekkende om de vermenging van vergiftige of andere

schadelijke zelfstandigheden in eet- en drankwaren te be-

teugelen, insgelijks onvoldoende is om de bedoelde ver-

valsching tegen te gaan, en dat menige vervalscher of niet

vervolgd of vrijgesproken is, omdat in art. 1 slechts ge-

sproken wordt van vergiftige stoften.

0°. Dat elke vervalsching derhalve, als zij slechts niet

met vergiftige stoffen heeft plaats gehad, niet strafbaar is.
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en dat het juist deze vervalschingen zijn, die het meest

plaats hebben en het meeste schade veroorzaken. Dat hier-

door voor allerlei valsche redenering over het niet of wel

schadelijke van de bijgemengde stoften voor de gezondheid

ruime gelegenheid geschonken wordt, en de Ilegter belem-

merd is om den vervalscher te straften, en dat zoo doende

het kwaad niet alleen voortduurt, maar door de straffeloos-

heid wordt bevorderd; zoodat het onzedelijk bedrijf als

iets geoorloofds beschouwd en uitgebreid wordt, en de

maatschappij in dit opzigt zonder bescherming is.

7°. Dat dit oordeel der Commissie niet alleen door de

ondervinding hier te lande, maar ook door de ervaring in

België, waar tot in de maand Maart van dit jaar dezelfde

wet als in Nederland bestond, wordt bevestigd. Dat men

het onvoldoende der bestaande wetsbepalingen ook aldaar

ondervonden en in het belang der maatschappij noodzake-

lijk geacht heeft door nieuwe wettelijke bepalingen daarin

te voorzien.

8°. Dat het opmerking verdient, dat de door de Belgi-

sche Eegering voorgedragen wet, zoowel in de Kamer der

Volksvertegenwoordigers als in den Senaat, met algemeene

stemmen, op twee na, aangenomen is; dat het te Brussel

gehouden Gezondheids-congres en de Akademie der Genees-

kunde op zulk eene wet met kracht hebben aangedrongen,

en dat ook elders in het Buitenland tegen de bedoelde

vervalschingen wettelijke bepalingen zijn vastgesteld.

Het was op grond van deze onderscheidene feiten,, dat

de Commissie adviseerde om zich met het voorstel te ver-

eenigen, en de aandacht der Regering op dit onderwerp

te vestigen. Met algemeene stemmen heeft de Natuurkun-

dige Afdeeling zich met het rapport der Commissie ver-

eenigd in hare vergadering van den 2S sten Junij j.1., en zij

heeft de eer, Uwe Excellentie van dit haar besluit kennis

te geven. Bij de door de Commissie aangevoerde en aan
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Uwe Excellentie medegedeelde gronden behoeft de Afdee-

ling geene andere te voegen tot toelichting of staving van

haar besluit ; en de kennis van Uwe Excellentie aan dit

onderwerp, en de verre rende medewerking, die de Afdee-

ling reeds van Uwe Excellentie mogt ondervinden, maken

het overbodig, om met vele woorden of sterkeren aandrang

de voorziening in dezen, zoo zeer door de belangen der in-

gezetenen gevorderd, aan Uwe excellentie aan te bevelen."

De Vergadering vereenigt zich met dit ontwerp, dat zij

besluit den Minister in te dienen.

De Heer g. j. mulder leest, in eigen naam en in dien

van de H.H. miquel en van geuiss, Verslag voor op den

in hunne handen gestelden brief vnn den Minister van

Koloniën van 4 Julij 1856 r Lett. B, N°. 7 met de daarbij

behoorende bijlagen. — H.H Verslaggevers berigten dat

deze brief met de daarbij gevoegde stukken betrekking

heeft op eenen wortel, als geneesmiddel geprezen voor Le-

pra en Elephantiasis. — De bijlagen van den ministe-

ritelen brief zijn deels afschriften van vroegere over dat

geneesmiddel bijeengebragte onderzoekingen, deels bevatten

zij de toezegging om nader daaromtrent mededeeling te

doen aan de Akademie, en haar onder anderen de deelen

der plant te doen toekomen, waarvan de wortel met goed

gevolg tegen de genoemde ziekte schijnt aangewend te

zijn. — Daar, zoolang deze toezending niet geschied is,

de overweging van den inhoud dezer bijlagen tot geene

uitkomst kan voeren, stellende Verslaggevers voor: dat van

de toegezonden Re<?erinG:sbescheiden afschriften worden

genomen, en dat, onder terugzending der origineele stuk-

ken, aan den Minister de verklaring worde gegeven, dat

ie Afdeeling met veel belangstelling alles ontvangen zal,

wat Zijne Excellentie over Lepra en Elephantiasis aan de

Akademie zal gelieven te zenden, en dat zij op de nu ont-
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vangen stukken nader zal dienen van berigt en raad, zoo-

dra de toegezegde voorwerpen ontvangen zullen zijn. —
"De Verslaggevers meenen intusschen — ten aanzien van

den wortel eener voor als nog onbekende plant — de

woorden te kunnen herhalen van den eerstbenoemden Ver-

slaggever, voorkomende in het overgelegd afschrift van een

den 3den December des jaars 1838 ingediend verslag, dat

niet een wortel maar een plan tegen Elephantiasis een

middel is tegen deze rampzalige ziekte. — Van scheikun-

dige analysen kan hier ook niet veel heil verwacht worden,

al ware de wortel ook nog zoo vermogend. Voor zoo

verre toch geneesmiddelen heilzaam zijn in genoemde ziekte,,

zal de geneeskundige ervaring wel de hoofdzaak blijven:

de scheikunde vindt de heilzaamheid niet; zij kan haar

veelal zelfs niet toelichten, zoo de geneeskundige ervaring

haar aan het licht heeft gebragt. — In de te verwachten

toezending kunnen echter, naar de meening der Verslag-

gevers, twee lichtpunten zijn: namelijk, eene nadere en dui-

delijke aanwijzing van goede geneeskundige ervaring om-

trent den bedoelden wortel, en de mogelijkheid, dat men

uit de te verwachten deelen der plant haren naam zal

kunnen leeren kennen, en dus zal te weten komen waar-

over wordt gehandeld.

De Vergadering vereenigt zich met de conclusiën van

het voorgedragen verslag, en besluit dat in den geest

daarvan aan den Minister zal worden geschreven.

De Voorzitter stelt als nu aan de orde het Verslag over

het voorstel van den Heer van hall, ingediend in de ver-

gadering van den 28sten Junij j.1. omtrent de voortzetting

der Flora Javae van den Hoogleeraar blume. — Hij doet

echter opmerken dat onder de benoemde Verslaggevers

over dit onderwerp voorkomt de naam van den Heer f. dozy,

wien de Akademie het ongeluk had in den jongsten tijd
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te verliezen. — Hij acht zich ter dezer gelegenheid ver-

uligt, opentlijk het leedwezen der Akademie uit te druk-

ken, dat zij dun man verloor, die van zijnen ijver voor

de wetenschap en van zijne belangstelling in de werkzaam-

heden der Akademie zoo vele blijken gaf, waarvan ook

zijne aanvaarding van het lidmaatschap dezer Commissie

getuigd'

De Voorzitter noodigt den lieer de vriese het Verslag

der Commissie op het voorstel van den Heer van hall

te willen voordragen, waarop de Heer de vbiese zegt in

bedenking te geven, of het ook voegzaam kan geacht

worden, de behandeling der zaak uit te stellen, vermits

de Heer van hall door zijne afwezigheid buiten de mo-

gelijkheid wordt gesteld, om zijn voorstel te verdedigen.

De Voorzitter antwoordt hierop, dat de afwezigheid van

den Heer van hall, naar zijn inzien, het voorlezen van

het verslag niet behoeft te beletten, vermits de Vergade-

ring, na het gehoord te hebben, steeds de vrijheid zal be-

houden, om, zoodra zij zulks noodig acht, het nemen van

een besluit daarop te verdagen.

De Heer de vriese leest daarop eerst het Ontwerp-ver-

slag voor, door den Heer van hall hem gezonden, en later

het verslag dat door hem werd gesteld, maar waarmede de

lieer van hall onbekend bleef.

Over deze beide verslagen ontstaat eene levendige en

langdurige beraadslaging, waaraan de II. II. van der

hoeven, \v. vrolik, de vriese, g. j. mulder, g. vroi.ik.

blume, v. d. boon mesch, miquel, donders cu van rees

deelnemen. — Bij haar wordt op den voorgrond gesteld,

dat de Vergadering, in den tegenwoordigen stand der zaak,

geene voorlichting eener Commissie, maar wel twee ver-

slagen van onderscheiden strekking ontving, waarbij zelfs

de eerstbenoemde Verslaggever onbekend bleef met het-

geen door den tweeden tegen zijn voorstel werd aange-
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voerd. Hieruit wordt door sommigen de wensch afgeleid,

dat de Vergadering heden de zaak niet in verdere beraad-

slaging brenge, maar wachte totdat de Heer van hall

bekend gemaakt zij met het verslag van den Heer de

vriese; terwijl andere Leden verlangen dat de Commissie

weder voltallig worde gemaakt, opdat men daarna van haar

een nieuw verslag inwachte, — en sommigen daarentegen

zich genoegzaam voorgelicht achten door de gehoorde ver-

slagen, en wenschen dat de Afdeeling geenen langeren tijd

met de behandeling dezer zaak verlieze, maar integendeel

haar dadelijk beslisse. — Na sluiting der beraadslaging

onderwerpt de Voorzitter aan de Vergadering de vraag, of

zij, in verband met het gehoorde omtrent de onbekendheid

van den eersten Verslaggever met het advies van den twee-

den, zich genoegzaam ingelicht acht, om dadelijk omtrent

het voorstel van den Heer van hall te beslissen, dan wel

of zij daaromtrent nader verslag in eene volgende verga-

ring verlangt.

Wordt met 12 stemmen tegen 9, en eene stem buiten

advies *), besloten om het voorstel en de beide daarop

gehoorde verslagen -heden niet verder in overweging te ne-

men; maar hét nemen van een besluit daarover uit te stel-

len tot de eerstkomende vergadering, en derhalve totdat

de Heer van hall bekend zal gemaakt zijn met het ver-

slag van den Heer de vriese.

Wordt tevens, op voorstel van den Heer jiiquel, beslo-

ten het voorstel van den Heer van hall en de beide ge-

hoorde verslagen te doen drukken en dadelijk rond te

deelen aan de Leden der Afdeeling.

De Heer halbertsma leest, in eigen naam en in dien

van den Heer schlegel, verslag voor op de door den Heer

*) De Heer sciineevoogt verliet tijdelijk de vergadering.
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w. vrolik aangeboden OntUédktmdigi Nasporingen omti

Dendrolagus imtstus. De slotsom hunner beschouwingen

is, dat de Schrijver in eene wezentlijke leemte der wet

i

schap voorzien heeft, en dat zij derhalve met het volste

vertrouwen der Akademie voorstellen, dat zij deze naspo-

ringen in hare Werken opneme. Zij meenen echter eenige

opmerkingen aan het oordeel van den Schrijver te moeten

onderwerpen, welke nader door hen omschreven worden.

De Vergadering vereenigt zich met de conclusien van

liet voorgelezen verslag en besluit dien overeenkomstig.

De lieer vrolik zegt H.H. Verslaggevers dank voor hun

gunstig oordeel zoowel als voor hunne aanmerkingen,

waarvan hij gaarne gepast gebruik zal maken.

De Heer g. vrolik leest een betoog voor Over eenige

physiologische eigenschappen van het Viscum album li.vn (Vo-

gellijm), dat, als aangeboden voor de Verslagen en ïïlede-

deelingen, in handen wordt gesteld van de Commissie van

redactie.

De Heer van der boon mescii spreekt Over de bepaling

van het Alcoholgehalte in vloeistoffen, die, behalve alcohol

en water, nog andere zelfstandigheden bevatten, als ook over

de waarde der verschillende Ebullioscopen, en licht zijne

oordragt toe, door daarvoor medegebragte toestellen. Hij

stelt zich voor daarover nader, en wel vermoedelijk in de

volgende vergadering, eene Verhandeling aan te bieden ter

plaatsing in de Verslagen en Mededeelingen, waartoe de

Vergadering zich aanbevolen houdt.

De Heer van rees biedt voor de Werken der Akademie

eene door den Heer g. f. w. baehr te Groningen inge-

zonden Verhandeling aan Over de draaijende beweging van

een JAgchaam om een vast punt, en de beweging der Aarde om
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haar zwaartepunt. Zij wordt in handen gesteld van de

H.H. lobatto en watthes met beleefd verzoek, om, om-

trent de plaatsing daarvan in de Verhandelingen der Aka-

demie, de Afdeeling te dienen van berigt, voorlichting en

raad, zoo mogelijk in de volgende vergadering.

De Heer vv. vrolik rigt de aandacht der Leden op

eenige ter vergadering aanwezige beenderen en tanden, in

de maand November des vorigen jaars bij Maarsbergen, ter

diepte van 16 Nederl. el opgedolven, ter gelegenheid van

eenige werkzaamheden aan den Rhijnspoorweg aldaar. Hij

doet zien dat het twee maaltanden zijn van den Mam-
mouth (Elephas primigenius) met het fragment van den

eersten halswervel en de vermoedelijke borstbeenstukken

derzelfde diersoort, met de fragmenten van eenen zeer groo-

ten en zwaren hertshoorn. — Hij erlangt vergunning, om
eene korte aanteekening daarvan in het Proces-verbaal de-

zer zitting op te nemen.

Niemand heeft iets verder voor te stellen, en de ver-

gadering wordt gesloten.

OVERZIGT
DER IN DE MAAND OCTOBER 1856 DOOR DE KONINKLIJKE

AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN ONTVANGEN

BOEKGESCHENKEN.

NEDERLAND.

Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maat-

schappij der Wetenschappen te Haartem. 2 de Verzame-

ling. Deel XI, Stuk 1. Haarlem 1854. 4
Q

.
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rnlioud :

x. masbon. Mémoirc mr 1'Ktincello Electrique.

Bouwkundige Bijdragen, uitgegeven door de Maatschappij

tot Bevordering der Bouwkunst. Deel X, Stuk 1. Am-

sterdam 1856. 4\

Inhoud:

j. \?aldoiu\ Buton en beton-funderingen.

Verbetering van liet vaarwater voor Delftshaven.

Over de verschijnselen en kenteekenen der inwendige Gebreken van het

Eikenhout enz.

Het Louvre te Parijs.

a. uytknhoeven. De inrigting van Hospitalen.

Verslag van het verhandelde in de Algemeene Vergadering

van het Provinciaal Utrechtsche Genootschap van Kun-

sten en Wetenschappen, gehouden op 24 Jonij 1856.8'.

Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering

der Geneeskunst. October 1856. 8°.

Inhoud

:

j. <f. schuld. Twee waarnemingen van Placenta praevia.

a. voormolen. "Waarneming eener met gunstig gevolg geopereerde Cys-

tis serosa lingaae.

Jaarlijksch Verslag over de Nederlandsche geneeskundige litteratuur.

Nederlandsch Weekblad voor Geneeskundigen. September

1856. 8°.

a. H. isRAëLS. De Danswoede in de Nederlanden.

D. G. cramer. Verhandeling over de Cycloïdale lijnen. Schie-

dam 1856. 4°.

m. de vries. Proeve van Middelnederlandsche Taalzuivering.

Haarlem 1850. 8\

j. dk bosch kemper. De Tij dvragen over de Afscheiding en

Vereeniging van Staat, Kerk en School, in betrekking

tot de levensbeginselen van het Christendom. Amster-

dam 3 856. 8\

De Dichtwerken van bilderdijk, 8»te AH. Haarlem 1856.

8

9
.
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w. l. welter. Lijst der Nederlandsche Handschriften in

de Russisch-Keizerlijke Bibliotheek te St. Petersburg.

Catalogus van de Bibliotheek der Stad Amsterdam, l st0

Gedeelte. Amsterdam 1856. 8°.

FRANKRIJK.

Histoire et Mémoires de TAcadémie Royale des Sciences,

Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse. 2 e Série.

Tomé I—VI, 3 e Série. Tomé I—VI. 4 e Série. Tomé
1—V. Toulouse 1827—1855. 8'.

Table alphabétique des matières contenues dans les seize

premiers tomes des Mémoires de PAcadémie Impériale

des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse.

Toulouse 1854. 8'.

Annuaire de TAcadémie Impériale des Sciences etc. de Tou-

louse 1853— 1855. Toulouse 1853—1855. 12°.

Précis analytique des Travaux de TAcadémie des Sciences,

Belles Lettres et Arts de Rouen 1842—1855. Rouen

1843—1855. 8°.

Mémoires de la Société Royale des Sciences, Lettres et Arts

de Nancy (Académie de Stanislas). 1833—1854. Nancy

1835—1855. 8°.

Société Académique de Saint-Quentin. Annales scientifi-

ques, agricoles et industrielies du Département de 1'Aisne.

Tomé III, V—XI. Saint-Quentin 1846—1855. 8°.

Tableau bibliographique des ouvrages en tous genres, qui

ont paru en France pendant Tannée 1850. 8°.

Archives du Muséum d'Histoire Naturelle. Tom VIII. Liv.

III, IV. Paris 1855—56. 4°.

Séances publiques de 1'Institut de Prance. 1856. 4*.

Mémoires de 1'Académie Impériale des Sciences, Arts et

Belles-Lettres de Dyon. Tom. IV. 2 e Serie. Dyon et

Paris. 1856. 8\
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Table:

a. ri.i:i:v. Bibliographie Btïstiüqiii

*. roooi i Ciiulogue des Insectes ooléoptèrea du departement de Ja

Congres scientiliquc die Trance. (Sciences Naturelles et

L'hysiques). Dyon. 8*.

Journal d'Agriculture, publié par Ie Comité central cTAgri-

cultnre de la Cöte-d'Or. 18° Année. Dyon. 1855. 8°.

Öulletin de la Société de FHistoire de Trance. 1852

—

is;,(;. s\

Annuaire Historique, publié par la Société de Ttlistoire

de Trance. 1830, 1856. 12°.

Catalogue de THistoire de Trance. (Bibliotheque Impériale,

publiée par ordre de PEmpereur). Tom III. Paris 1856.4°.

l. de baecker. De la Religion du Nord de la Trance

avant Ie Christianisme. Lille 1854. 8°.

Cbants Historiques de la Tlandre, 400—
1650. Lille 1855. 8°.

Les Nibelungen. Saga Mérovingienne de la

Néerlande. Paris 1853. 8°.

Du Calendrier chez les Tlamands et les

peuples du Nord. Dunkerque 1855. 8°.

1

Chronique de Guines et d'Ardres par lam-

BBBT, curé d'Andres. 918—1203. Nouvelle édition, par

Ie Marquis de godefroy. Menilglaise. Lille 1855. 8°.

Le Tombeau de TLobert Ie Trison, Comte

de Tlandre. Paris 1850. 8°.

Ilistoire de Sainte Godelive de Ghistellcs.

Légende du XI°»e Siècle. Paris 1854. 12°.

a. i'errey. Observations Météorologiques. Dyon. Cóte-d'Or.

1846—1852. 8°.
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j. desnoyers. Sur les Cavernes et les Brèches a Ossements

des environs de Paris. 4°.

Recherches Géologiques et Historiques sur

les Cavernes, particulièrement sur les Cavernes a Osse-

ments de Mammifères fossiles. Paris 1845. 8°.

Comptes rendus hebdomadaires des Séances de TAcadémie

des Sciences. N°. 13—15.

Catalogue des Livres anciens, la plupart a figures, prove-

nant en partie de la Bibliotheque de feu J. G. kraenner

de Eatisbonne. Paris 1855. 8°.

GROOT-BRITTANNIË.

Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Vol XXI,

p. 3. 4°.

Contents:

i'. kelland. On a Problem in Combinations.

m. ponton. On Solar Light, and on a simple Photometer.

terrot. On the Possibility of combining two or more Probabilities of

the same Event, so as to form one Definite Probability.

G. williams. Researches on Chinoline and its homologues.

h. f. talbot. On Fermafs Theorem.
b. stewart. On a Proposition in the Theory of Numbers.

w. swan. On the Prismatic Spectra of the FJames of Compounds of

Carbon and Hydrogen.

h. d. rogers. On the Laws of Structure of the more Distnrbed Zones
of the Earth's Crust.

Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. Vol III.

N°. 46. 8°.

Transactions of the Royal Irish Academy. Yol XXII,

p. 6. XXIII, p. 1. Dublin 1855—1856. 4°.

Contents Vol XXII, p. 6:

p. crawford. On Hebroeo-Celtic Affinities.

k. hincks. On the Assyrian Mythology.

_ On the Chronology of the Twenty-sixth Egyptian Dynasty,

and of the Commencement of the ïwenty-seventh.

c. halidat. On the Ancient Name of Dublin.
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Vol Wlll, p. 1:

11. ï.oNovAs. On Galvunoruetric Detiections, producible by Attrition and

intact of Metals undcr ccrtain circumstances.

i. raoortom. Discussiou of Tidal Observations mado by dircction of

the Royid [rish Academy in 1850—1851.

u. MALLET. On the Fhysical Couditions involved in the Construction of

Artillery, and on somc hithcrto uuexplained Causes of the Destruc-

tiun of Cannon in Service.

Proceedings of the Royal Irish Academy, Vol III, 1844

—

1845. Vol VI, p. 2—3. Dublin 1855—1856. 8°.

E. glibboïln. An Essay on the Probability of Saul, Beniah

Abishal, Jehoshaphat, Jehohahan and Amessias, son of

Zichri, having been the Hycsos rulers Salatis, Beon

Apachnas, Apapliis, Jonias and Assis. 8°.

DUITSCHLAND.

Denkschriften der K;iis. Akademie der Wissenschaften

(Math. Nat. Classe\ Wien 1855—56. B. X, XI. 4°.

Inhalt B. X :

kim:ii.. Magnetische und Geographische Ortsbestimmungen an den Kus-

ten des Adriatischen Golfes im Jahre 1854.

hyrtl. Ueber die accessorischen Kiemenorgane der Clupeacëen, nebst

Bemcrkugcn über den Darmcanal derselben.

diesing. Neunzchn Arten von Trematoden.

uiiuss. Paleontologische Miscellen.

v. lenhossek. Neue Untersuchungcn über den feineren Bau des cen-

tntlen Nervcnsystems des Menschen.

oeltzex. Schwerd's Beobachtungeu von Circumpolarsternen in mittleren

Positionen 1828.

lorenz. Die Stratonomie von Aegagropila Sauteri.

!Iiii;nes. Ueber einige neue Gastropoden aus den Oestlichen Alpen.

B. XI:

iiaueu. Ueber dio Cepbalopoden aus dem Lias der Nordöstlichen Alpen

richter. Beiirag zur Paleontologie des Thuringcr Waldes.

unoer. Schiefer- und Sandsteinflora.

iieckel. Beitrage zur Kenntniss der Fossilen Fische Oesterreichs.

>ing. Zwölf Arten von Acanthocephalen.

K.vi'iiKi;. Bemerkuugen über die Carotiden der Schlangcu.

aüMBEL. Mittheilungen über die neue FarberflechteLecanoraVentosa Ach.

20*
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grailich. Ueber die Brechung und Reflexion des Lichts an Zwillings-

flachen.

Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften

(Math. Nat. Classe). Wien 1855—56. B. XVIII—XX,
H. 1. 8°.

lnhalt B. XVIII:

rochleder. Notiz über die Gerbsauren.

wedl. Carakteristik mehrerer grosstentheils neuer Tanfen.

unger. Bemerkungen über einige Pflanzenreste iru Thonmergel des

Kohlenflötzes.

iieeger. Beitraee zur Naturgeschichte der Insecten.

zeuschner. Beschreibung einer neuen Rhynchonella, genannt Rhyn-
chonella pachytheca.

sedss. Ueber Meganteris, eine neue Gattung von Terebratuliden.

frauenfeld. Naturhistorische Fragmente, gesammelt anf einer Reise

am Rotben Meere im Frühjahre 1855.

fritsch. Ueber die Vorausbestimmung der Lufttemperatur aus dem
Verhalten des Barometers.

sandberger. Untersuchungen Über den inneren Bau einiger Rheinischen

Brachiopoden.

haidinger. Ein optisch-mineralogischer Aufschraube-Goniometer.

ratiike. Ueber die Kopfschlagadern der Schlangen.

fenzl. Bericht über die von c. w. gümeel Abhandlung: Mittheilungen

flber die neue Farberflechte Lecanora ventosa Achar, nebst Beitrag

zur Entwickelungsgeschichte der Flechten.

reuss. Ueber Koprölithen im Rothliegenden Böhmens.

hlasiwetz. Analyze des Sauerbrunnens und der ISchwefelquelle zu

Obladis in Tirol.

knociieniiawer. Ueber die gemeinsame Wirkung zweier elektrischer

Stro me.

haidinger. Des K. K. Hem ii Haaptmanns j. scheda Neue Karte des

Oe>>terreichischen Kaiser-Staates.

lieben. Untersuchungen über den Milchzucker.

reuss. Beitrage zur Charakteristik der Tertiarschichten des Nördlichen

und Mittleren Deutscblands.

zenger. Ueber die Anwendung von Multiplicatoren als Mess-Instru-

mente continuirlicher Ströme in einer abgeanderten Construction.

v. sonklar. Besteigung des Grossglockners am 5 September 1854.

seidl. Ableitung der Cassinoide aus dem Schnithe eines Rotations-

körpers.

haidinger. Die Geographische Gesellschaft in Wien.
frauenfeld. Ueber eine neue Fliegengattung : Raymondia, aus der

Familie der Coriaceen, nebst Beschreibung zweier Art en dersclben.

leiïgeb. Die Luftwege der Pflanzcn.
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zanteueschi. Serie di memorie risguardanti la statica e la dtnamicu

fisico-chimica molecolarc.

a. v. ettingsuausen. Ueber die neuereu Formclu iiir das au einfach

brechendcn Medien rcrlectirte und gcbrocheno Licht.

richter und UKüEit. Die organist- hen Einschlüsse des Cypridinenschie-

fers des Thüringer Wul.

B. XIX:

crunert. Neue N'uheruugsweise Auflössung der KEi'LEu'schen Aufgabc.

LSTOOLT. Ueber die Structur und Zusamraensetzuug der Krystalle des

prismatischen Kalkhaloides, nebst einem Anhauge über die Structur

der kalkigcn Theilc einiger wirbolloscn Thicre.

\vi;i>l. l'eber die jMundwcrkzeugc von Nematoden.

frauenkeld. Die Gattung Carychinm.

ii

v

kil. Ueber Mormyrus und Gymnarchus.

diesing. Zwülf Aitcn von Acanthocephalen.

haidinger. Bericht über o. n. o. volgek's Abhandlung: Ueber den As-

terismus.

volgek. Der Asterisinus.

eaxgeu. Ueber dus Sprunggelenk der Süugethiere und des Menschen.

avedl. Ueber einigo Nematoden.

zelsciiner. Geognostische Beschreibung des Liaskalkes in der Fatra

und in den angrenzenden Gebirgcn.

sciiMiDT. Znr Entwickelungsgeschichte der Najaden.

HiRSCir. Vorausberechnung der totalen Sonneurlnsterniss am 18 Juli 186U.

grailicii. Breehung und Kcflexion des Lichtes an Zwillingsfliichen op-

tisch-einaxigcr Krystalle.

zantedeschi. Del Densiscopio differeuzialc di alcuni liquidi.

engel. Ueber das Wachscn abgeschnittener ilaarc.

hekglin. Systematische Uebersicht der Vogel Nord-üst-Afrika's, mit

Einschluss der Arabischen Kuste des UothenJMccres und derNil-Quellen-

Lünder südwürts bis zum 4 Grade Nördl. Breite.

btrasky. Analyse der Anthrazit-Kohle aus der JSÜhc von Kudolfstadt

bei Budwcis in Böhmcn.

neugehoren. Ueber die Foraminiferen aus der Ordnung der Stichoste-

gier von Ober-Lapugy.

haidinger. Ueber von dechen's neue geologische Karte vom llheinland-

Westpliaien.

zepharovicii. Die Ilalbinsel Tihany im Plattensec, und die nachste Urn»

gebung von Furcd

BÖSM. Ueber Gaslampen und Gasofcn, zum Gebraucho in eheraischeu

Laboratorien.

B. XX, H. 1:

[.\cir. Beitragc va feincren Anatomie des menschlichen Gaumcns.
moser. Ueber die Zusamraensetzung des Nilschhim::
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hochstetxi:!!. Ueber Lage der Karlsbader Thermen in zwei paralleleu

Quellenzügen auf zwei parallelen Gebirgsspalten.

hauer. Notiz über die Gewinnung von Vanadin aus den Joachinisthaler

Uranerzen.

Ueber cinige neue Verbindungen des Cadmiums.

scherzer. Bericht über eine wissenschaftliche Reise nach Amerika in

den Jahren 1852, 1853, 1854 und 1855.

hörnes. Ueber Gastropoden aus der Trias der Alpen.

STüB. Ueber den Einfluss des Bodens auf die Vertheilung der Pflanzeu.

pelzeln. Neue und wenig gekannte Arten der Kaiserlichen ornitholo-

gischen Sammlung.

eialkowski. Bestimmung der Axen bei den Ellipsen.

hlasiwetz. Ueber Kohlens'aure-Bestimmungen der atmosph'arischen Luft.

__ __ Ueber einige Salze des Harnstoffes mit organischen Sauren.

muller. Ueber diejenigen Kugeln, welche die Kanten eines beliebigen

Tetraeders berühren.

littrow. Ueber lichte Faden im dunklenFelde beiMeridian-Instrumenten.

engel. Die Entwicklung der menschlichen Hand.

8TUR. Notiz über die Geologische Uebersichtskarte etc.

welelsky. Ueber einige neue, der Formel K 2 Pt2 Cy 5 , nHOent-
sprechende Platineisen-verbündungen,ferner über rothesHPtCy 2 , 5 HO
und gelbes Mg Pt Cy 2 . 6 HO.

Sitzungsberichte der Kais. Akad. der "Wissenschaften (Phi-

los. Hist. Classe). Wien 1855—1856. B. XVII, IL 3,

XVIII, XIX, XX, H. 1. 8P.

Inhalt B. XVII, H. 3:

pfizmaier. Notizen aus der Geschichte der Chinesisehen Reiche von

Jahre 590—572 vor Christe.

j:eméle. Elemente der Magyarischen Sprache.

boller. Znr Magyarischen Etymologie.

wüsïenfeld. Ueber die neueste Erdichtung von Urkunden und anderen

Nachrichten, die Geschichte von Cremona betreffen.1.

ronitz. Beitrage zur Erkl'arung des Sophokles.

B. XVIir:

e. hammer-pürcstall. Bericht über die Fortsetzung des Druckes der

Osmanischen Reichsgeschichte zu Konstantinopel.

gindelt. Beitrage zur Geschichte der Zeit Kaiser rüdolp's II.

chmel. Habsburgische Excurse.

peizmaier. Notizen aus der Geschichte der Chinesischen Reiche von

Jahre 572—546 vor Christe.

diemer. Kleine Beitrage zur alteren Deutschen Sprache und Literatur,

enhaltend: Ueber Heinrich's Gedicht von » Allgemeinen Leben und

der Erinneruug an den Tod." Ueber das Gedicht vora „Ffaffen-

leben." Hefcmcn's Gedichte von dem gemeinem Lebene und des

Todes gehugde.



( m )

B. \l\:

kikmiaher. Die Mi>-i<->n de> Jirihcrrn von Sassinet, Oe3terreichiscben

Agenten in Kom, iru Juhre 1701.

miklosch. Ueber die Spraeho der Bulgaren in Siebenbürgcn.

i:i:i:<;mann. Pflege der Numisraatik in Oestcrreieh im XVIII .Jahrhun-

dert mit besonderem Hinblick nul' das K. K. Münz und Mcdaillen-

Cabiuet.

uolleh. Verglcichendo Analyse des Magyariechcn Verbuma.

WmnWBBBB. Boitrage zur Litcrargeschichte Bühmens.
- ïniiL. l'clicr don zweiten Bericht ;m S. E. den Minister des Inuern,

über dio Litcratur im Oestorreichisclien Kuiserstaate im Jahre 1854.

bchekzer. Ueber die handschriftlichcn Werke des Padre Franciaco

Ximenez in der l'iiiver.Miats-Bibliothek zu Guatemala.

HÜGMANN. rehor die Vercinigung K linnens mit Oesterreich.

jaegkk. Kin Beitrng zur Privilegiumsf'ragQ,

wolf. Proben Fortugiesischer und Catalanischer Volksromanzen.

ciimel. Das Recht des Hauses Habsburg auf Karaten.

sickel. Die Ambrosiauische Rcpublik und das ilaus Savoyen.

Archiv fiir Kunde Oesterreichischer Geschichts-Quellen. XV,

2. XVI, 1. Wien 1856. 8°.

Inhalt B. XV, 2:

b. dudik. Auszüge aus Papstlichen Regesten fiir Oesterreichs Geschichtc.

jaeger. Regesten und urkundliche Daten über das Verbaltniss Tirols

zu den Bischöfen von Chur und zum Bündnerlande, von den frühestcn

Zeiten des Mittelalters bis zum Jahre 1G65.

13. XVI, 1:

a. arnetii. Eigenhandige Correspondenz des Königs Karl III von

Spanien (nachmals Kuiser Karl YI) mit dem Obersten Kanzler des

KSnigreicha Böhmon, Grafen jouann wenzel wratislaw.

Pontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-

Quellen. B. XII. £"> Abt. Wien 1856. S\

Inhalt:

G. l. fr. takel und o. m. tiiomas. Urkundon zur altcren Handels- und

Staatsgeschichte der Republik Venedig.

Notizenblatt 1856. N°. 1—14. 8\

Almanach der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien,.

185<>. 8'.

Jahrbücher der K.K. Central-Anstalt für Meteorologie und

Knlmagnctismus. Hand IV. Wien 1S5(Ï. \\
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Abhandlungen der Math. Phis. Classe der Königl.-Sachsi-

schen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. B. II ï.

Leipzig 1856. 8°.

Inhalt:

m.w.drobisch. Nachtrage zur Theorie dermusikalischenTonverhaltnisse.

p. a. hansen. Auseinandersetzung einer zweckmassigen Methode zur

Berechnung der absoluten Störungen der kleinen Planeten.

r. kohlrausch und w. weber. Elektrodynamische Maassbestimmungen
insbesondere Zurückführung der Stromintensitats-Messungen auf me-

chanisches Maass.

h. d'arrest. Resultate aus Beobachtungen der Nebelflecken und Stern-

haufen.

t. mommsen. Die Stadtrechte der Latinischen Gemeinden Salpensa und

Malaca in der Provinz Baetica.

Berichte über die Verhandlungen der K. Sachsischen Ge-

sellschaft der Wissenschaften zu Leipzig (Math. Phys.

Classe) 1854, 1. 1855, 1—2. 1856, 1. (Philol. Histor.

Classe) 1855, 3, 4. 1856, 1, 2. Leipzig. 8°.

Inhalt 1854 (Math. Phys. Classe):

m. w. drobisch. Ueber die Bestimmung der Gestalt des scheinbaren

Himmelsgewölbes.

o. schlömilch. Neue Theoreme über unendlichc Reihen.

d'arrest. Beitrag zur Methode der kleinsten Quadrate.

e. h. weber. Ueber die Fortdauer der Emahrung und des Wachsthums
der schon gebildeten Nerven und Muskeln und anderer Theile bei

zwei menschlichen Miss-geburten, bei welchen das Gehirn undRücken-
mark man geite.

1855, 1:

o. schlömilch. Ueber die Bestimmung eines Kegelschnittes durch fünf

Punkte.

A. f. mobius. Entwickelung der Lehre von dioptrischeu Bildern mit

Hülfe der Collineationsverwandtschaft.

. Ueber die Bestimmung des Begriffs der Involution von

Punkten.

o. schlömilch. Ueber die Bestimmung der Transversalen zu vier gege-

benen Geraden im Raume.

v. a. hansen. Ueber die Störungen der Egeria und der Flora.

1855, 2:

r. A. hansen. Vorwort bei Uebergabe seiner Abh. • Auseinandersetzung

einer zweckmassigen Methode zur Berechnung der absoluten Störun-

gen der kleine Planeten.
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w. wi.i:. .;:. Vorwort bei dor Uebergabe ilcr Abh.: Elektrodyt.aruische

Maassbestimniungen etc.

k. i:.\i i/.i.i:. Ueber eloeo 8*ÜE i.EiBxirz'cns von den SwtOMD dex Ke-
gelschnitte, mitgetheild von drobisch.

j. f. iiNcivi:. Kechtfertigung der BerechnungderFlora6törungeu von iia

hvnsen. Beantwortung des vorstehondcn Aufaatzcs von ev
f. beich. l'uber die diainagnctischc Whkung.
c. o. ltsii.mans. Unter>udiungen über die Con6titution des Bluts ver-

schiedener Gefasse und den Zuckergehalt derselbcn insbesonderc.

nobius. Ueber Involutione hobcrer Ordnung.

1856, 1:

a. w. volkmann. Versuche übor Muskelreizbarkeit.

cards. Ueber die sogcnannten Aztekenkinder.

mobiüs. Zu dem Aufsatze von baltrec: die LEiB.siTz'sche Quadratur eet.

drobisch. Uber die reellen Wurzeln dreigliedrigen algebraischer Glei-

chungen von beliebigem Grade.

schngibner. Ueber die asymptotischen Wcrthe der Coëfficiënten in den

nach der mittleren Anomalie vorgenommencn Entwickelungen.

Ueber die Auflösung eines gewissen Gleichungensystems.

1855, 3, 4. (Phil. Hist. Classe):

nüNEL. Ueber die Nova Ordinatio Dccreti Gratiani, dnrch jouankes a

TORRECREMATA.

droysen. Ueber die Reichskriegsstener von 1427.

preller. Studiën zur Römischen Mythologie.

jaiix. Ueber ein Pompejanischen den Herkules bei der Omphale dar-

stellendes Waudgem'alde.

185G, 1, 2:

fleischer. Ueber das Verhaltniss und die Construction der Sach- und

Stoffwörter im Arabischen.

oottling. Ueber die Redaction der Wolken des Aristophanes.

stark. Mythologische Parallelen etc.

Berichte über die Verhandluiigen der Gesellschaft für Be-

fo-rderung der Naturwissenschaften zu Freiburg. Heft.

T, II. N\ 9, 13. Freiburg 1S55. 8°.

Inhalt:

bilharz. Beobachtungen über den Zitterwels.

ecker. Ueber die Gcfassverbindung zwischen Muttcr und Frucht.

v. babo. Ueber die Spannkraft des über Salzlösnngen befindlichen Was-

serdampfes.

fischeh. Ueber einige Glicdertbiere in der umgegend Frciburgs.

v. rotteck. Ueber Vergiftung durch Leuchtga?.

K1B, 1'cber Flimmcrzellen.
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fischeu und nessler. Ueber ein neues Vanadin-Mineral, Eusynchit;

muller. Uebcr Nörrembergs akustische Interferenz-Röhre.

schinzinger. Beitrag zur Entstehung der Cataracta centralis capsularis

anterior.

muller. Ueber Fluorcscenz.

schill. Analysen Badischer Eisenerze.

fxscher. Bericht fiber die Süugethier-Fauna des Badischen Landes.

maier. Beitrag zur pathologischen Anatomie der Cornea.

v. bado. Photographische Versuche.

muller und bado. Ueber die Fluorescenz erregende Eigenschaft der

Flamme des Schwefelwasserstoffes.

ziegler. Ueber gepresste Gemüse.

babo. Apparat zur Entwickelung einiger Gasarten des Sehwefelwas-

serstoffes.

babo. Ueber Filtration unter Abschluss der Luft.

Archiv der Mathematik und Physik. von grunert. Greifs-

wald. Th. XXVII. Heft 1. 8°.

Inhalt:

lindmax und strenyk. De formula integrali

dx

f-,V Wx* -\-C'xi + D'ar+E'
g. zehfüss. Einige Punkte über die Bestimmung der Constanten, welche

bei Integration der endlichen Differenzengleichungen eingehen.

f. n. rümp. Beitr'age zur Geometrie.

e. essen. Leichter Bevveis der Gaussischen Gleichungen und der ne-

PER'schen Analogien durch Construction.

* Einige Andeutungen, die Qnadratur der Hyperbel betreffend.

grünert. Ein Beitrag zur Geometrie des Lineals.

unfünger. Ein Satz von der Hyperbel.

hoppe. Auflösung ciner linearen Differenzialgleichung zweiter Ordnung,

durch bestimmte Integrale.

C. küpper. Zur Kreistheilung.

V. mossbrugger. Untersuchung iiber geometrische Oerter, welche von

Flachen zweiten Grades abh'angig sind, nebst Veigleichung der In-

halte verschiedener Segmente von Flachen zweiten Grades.

g. skrivan. Einige Aufgabe nebst deren Auflösungen.

c. w. baur. Zwei Theilungsaufgaben zu geod'asischen Anwendung.

grunert. Ueber die Bestimmung des Flacheninhalts gewisser Tbeile

des Kreises.

Ueber die Rectification der Ellipse.

Uebungsaufgaben für Schuier.

ZWITSERLAND.
Nouveaux Mémoires de la Société Helvétique des Sciences

Naturelles. B. XIV. Zürioh 1855. 4°.
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Table:

ui. zm noKki:. Die 1 'clierschweuimun^cii in der Sthweiz im .Septem-

ber 185 2.

n. ikstalozzi. Die llöheiiiinderungen des Zurichsce's.

i. i:i..m:viek. Mcmoiro ge'ologique sur la Perte du Khüne et 6es etifirons.

ii. n. BDIUBL l^iu untere Schneegriinze wührend des Jahrea vom Bo-
densee hts zur S&ntisspitze.

<; ia: pi-in. Notes ge'ologiques.

m: ia harpk. Phalenides de la Faunc Suisse.

a. mousson. Ueber die Veriinderungcn des galvunischcn Leituugswider-

standes der Metalldrahte.

(;. ir. o. volger. Ueber das gegenseitigc Vcrhaltniss von Epidot und Granat.

Verhandlungen der Allgemeinen Schvveizerische Gesellscliaft

für die Gesammten Naturwissenschai'ten, o9 c—40 e Ver-

samralung St. Gallen et Chaux de Fonds. 1854—55. 8°.

Inbalt:

delauar. Der FOüCAULT'scho Pendelversuch al9 direkter Beweis von

der Achsendrehung der Erde.

ITABILB, giuseppe. Dei Fossili del tereno Triassico nei diutomi del

Lago di Lugano.

schönbein. l'eber einige Bcrührungswirknngen.

morlot. Ueber die quatern'aren Gebilde des Rhonegebietes.

sciiinz, emil, Einige Bemerkungen über die Ver'anderung der Rotati-

onsgeschwindigkeit der Ilimmelskörper.

mpyer-aiiress. Bericht über die Cretinen-Angelegenheit.

n. wolf. Bericht über die Bearbeitiiug der Schweizerischen Insekten-fauna.

tuürmann. Resumé relatif au rélomorphismc des roches.

Note relat ive a, 1'etat de la controverse sur la préponde-

rance physique ou chimique des roches sous-jacentes dans la disper-

sion des plantes.

hessel et Korp. De 1'Asphalte des mines du Val-dc-Travers.

qüiqüerex. Sur la formation de roches quartzeuses dans Ie terniin

siderolitique.

Sur 1'eiTet que produit Ie gaz acido carbonique dans les

minerais du Jura bernoi.-.

bayle. Sur la structure des Coquilles du genre Hippurites.

Sur quelques Mammifères decouverts dans la molasse miocène

de la Cbaux de Fonds.

morlot. Sur Ie tremblemcnt de lenc du Valais.

ladame. Tableau des temperatures moyennes mensuellcs de Pair et de

1'eau du lac, observées k Ncuchatcl.

scuomskin. l'eber die verschiedenen Zustand* des SauerstofFs.

novET. Nytice sur M. LO0U COU&.OV.
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kohler. j. thurman. Notice biographique.

fueuler. Nekrolog über c. fischer.

baumann. Nekrolog über sandmeyer;

Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Ba-

se]. Heft 3. Basel 1856. 8°.

In halt:

o. f. schoenbein. Ueber die Selbstblauung einiger Pilze und das Vör-

kommen von SauerstofFerregern und Sauerstoftragern in der Pflan-

zenwelt. Ueber der Einflüss der Warme auf die chemische Thatig-

heit des Sauerstoffs. Ueber die verschiedenartigen Zersetzungen,

welene die alkalischen Jodate, Bromate und Chlorate in der Hitze

erleiden.

g. meissner. Ueber die Befrucbtung dès Eies von Echinus esculentus.

Ueber Pilaria medinensis.

G. RUTiMEYER. Ueber menschlichen Anencephalie.

Ueber Scbweizerische Anthracotherien.

p. merian. Astartien bei Seewen und Hobel.—: Versteinertes Holz im Terrain a Chailles.

Versteinerungen aus dem Eisenbahndurcbschnitt bei Liestal.

a. muller. Ueber die Kupferminen am Obern See im Staate Michigan.

Geognostische Beobachtungen über das mittlere Baselbiet.

p. merian. Meteorologische Uebersicht des Jahres 1855.

Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern.

1854, N>. 314—330. 1855, N°. 331—359. 8°.

ITALIË.

Atti dell
1

Accademia Pontificia de
1 Nuovi Lincei. Anno

VI. Sessione 2—6. Roraa 1855—1856. 4°.

Indice:

p. sanguinetti. Elorae romanae Prodromus, exhibens plantas circa

Romam, in Cisapenninis Pontificiae dictionis provfncHs, et in Picaeno

sponte venientes.

a. cialdi. Cenni sul moto ondoso del mare e sulle correnti di esso.

g. ponzi. Nota sui terremoti arvemati in Frascati, nel mese di maggio

e giugno 1855.

m. e. e. kummer. Note sur une expression analogue a la résolvante de

Lagrange pour Téquation z° = 1.

R. fabri. Descrizioni di un barometro a due liquidi; e formula per

correggerne Ie variazioni di temperatura.

p. volpicelli. Memoria suil' associazione di pin condensatori fio loro,

per manifestare Ie tenui dosi di elettricita.

j. calandrelli. Notizie istorische del pontificio nnovo osservatorio dell'

universita romana, ed annesso all' accademia.
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«. c. ai.essandro. Ceiini «ui moto ondoso de mare e sul!c corrcnti <li .

j. calaxdkklli. Opposiziono ed elemcnü delT orbita parabolica della

lil eometa del 1855.
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OVER DE BEPALING

VAN HET

ALCOHOLGEHALTE IN VLOEISTOFFEN,

DIE, BEHALVE ALCOHOL EN WATER, NOG ANDERE

STOFFEN BEVATTEN,

EN OVER DE WAARDE DEK VERSCHILLENDE

EBULLIOSCOPEN.

DOOR

A. II VAM DER JIOO.V JIESC1I.

De bepaling van het alcoholgehalte van vloeistoffen, die

mengsels van alcohol en water zijn, is door den arbeid van

vele natuur- en scheikundigen tot eenen buitengewoon

hoogen graad van zekerheid gebragt, door dat gehalte af

te leiden uit het specifiek gewigt; en zij is in de uitvoe-

ring zoo gemakkelijk mogelijk gemaakt, door de vervaar-

diging van daarvoor geschikte areometers en alcoholome-

ters, en de zamenstelling van voor de verschillende hier

voorkomende en invloed oefenende omstandigheden bruik-

bare tabellen. Doch als die vloeistoffen, behalve alcohol

en water, nog andere stoffen bevatten, b. v. suiker, zouten

en onderscheidene organische stoffen, zoo als het geval is

met wijnen, bieren, likeuren enz., dan schiet de aangeduide

wijze van sterkte-bepaling, om gemakkelijk te begrijpen

redenen, te kort, en wordt er een omslagtiger onderzoek

gevorderd, om in deze vochten het alcoholgehalte, op te

sporen. Men heeft daarvoor van tijd tot tijd verschillende
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methoden uitgedacht, daar niet alleen de wetenschap hierbij

belang heeft, maar ook het algemeen en elke Regering, als

dfl helling van accijnsen van deze vloeistoffen op juiste en

zekere grondslagen steunen zal.

De eerste methode is de destillatie. Met behulp van

kleine destilleer- en afkoelingswerktuigen wordt van eene

wogene hoeveelheid van den te onderzoeken wijn, likeur

ol' bier de j- of 3 overgehaald; het gewigt en het speci-

fiek gewigt van het overgehaalde worden bepaald, en uit

deze gegevens wordt het alcoholgehalte der oorspronkelijke

vloeistof berekend, waarbij de tafels van meissner of pohl

kunnen gebezigd worden, waardoor de gewigts- en de vo-

lume-percenten spoedig worden gevonden.

De tweede methode is die van ZENiNECK en otto. De

eerstgenoemde paste het beginsel van den oenometer van

tabarié op de bepaling van het alcoholgehalte der bieren

toe, en zij bestaat hierin, dat als de alcoholische vloeistof

koolzuurgas bevat, dit vooraf door schudding en zachte

verwarming verwijderd wordt; dat vervolgeus het specifiek

gewigt op 14° R. naauwkeurig bepaald en een afgewogen

gedeelte van het vocht tot op ^ of \ gekookt wordt ter

verwijdering van den alcohol. Bij het overgeblevene wordt

zuiver water gevoegd tot herstelling van het oorspronke-

lijk gewigt, en mogt het vocht troebel zijn, wordt het

door een gedekt filtrum doorgezegen, en nu bepaalt men

op nieuw het specifiek gewigt op 14° R., waardoor, als

bier onderzocht wordt, men tevens de hoeveelheid mout-

extract kan leeren kennen. Het eerste verkregen getal

trekt men van het tweede af, en het verschil van 1,000.

De nu verkregen decimale breuk drukt het specifiek ge-

wigt uit eener alcoholische vloeistof, en daaruit en de tafel

van meissner blijken de gewigts- en volume-percenten al-

cohol in het beproefde vocht voorhanden. Ofschoon deze

YEK8L. EN MEDED. AFD. NATUÜBK. DEEL V. 21
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methode eenvoudiger en alzoo voor het fabrijkwezen ge-

schikter is dan de eerste, zoo moet otto zelf verklaren,

dat zij noch in beginsel, noch in uitkomsten, volkomen

juist is; deze laatsten zijn evenwel zeer benaderend. Eene

wijziging en verbetering dezer methode verheft haar tot

eene der beste en meest geschikte.

De derde methode is die van balling, welke de voor-

gaande in verschillende opzigteh heeft verbeterd. Zij is

bekend onder de benaming van saccharometrische Bierprobe.

In de uitvoering komt zij zeer overeen met die van otto,

en het alcoholgehalte wordt uit het aangeduide verschil in

het specifiek gewigt afgeleid door het gebruik der formu-

len, waarvan de grondslag steunt op een uitgebreid on-

derzoek en vele proefnemingen.

Eene vierde methode, doch die alleen voor biersoorten

dienen moet, is de hallymetrische van füchs, welke me-

thode bestaat in de bepaling van de hoeveelheid chlorna-

trium, die door het bier vóór en na de koking wordt op-

gelost, en waarvoor steinbeil eene tabel ontworpen heeft;

terwijl de methode van dezen laatste de optisch-areome-

trische is, waardoor het gehalte van het bier aan extract en

alcohol bepaald wordt uit het veranderd lichtbrekend ver-

mogen.

Ten einde voor het dagelijkse!) gebruik eene minder tijd

kostende en gemakkelijker uitvoerbare methode te vinden,

om het alcoholgehalte van de genoemde vloeistoffen te be-

palen, zijn op onderscheidene tijden verschillende pogingen

m het werk gesteld. Zij sluiten zich aan de onderzoe-

kingen van gnöninc, die reeds in 1822 de bepaling van

het kookpunt van wijngeest voorsloeg, om het alcoholge-

halte daarvan te bepalen, en die op zijne proeven eene

tafel grondde, waarin uit het kookpunt het alcoholgehalte

in volume-percenten der kokende en der overgaande vloei-
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>tof' bepaald is. liet kookpunt geldt «lechts voor eenen

barometerstand van 76 Parijsche duimen, en de volume-

percenten zijn die, welke het overgedestilleerde en het ko-

kende vocht op 15°, 6 C. zouden vertoonen.

Deze methode van gbönijvo werd wel in vele geschrift < n

vermeld, doch bleef ongebruikt, en men verkoos voor d<;

vochten, alleeu uit alkohol en water zamengesteld, al

meen de bepaling volgens het sp. gewigt ; doch de me-

thode om het kookpunt te bezigen ter bepaling van liet

alcoholgehalte van vloeistoffen, die behalve alcohol en wa-

ter, ook suiker en andere organische stollen en anorgani-

sche verbindingen in niet te groote hoeveelheid bevatten,

werd door jararié te Montpellier aangewend, die een werk-

tuig uitdacht, gegrond op de verschillende wnrmtegraden,

waarop geestrijke vloeistoflen van onderscheidene sterkte

koken, en hij voegde bij zijnen centesimalen oenometer

een e tabel voor correctie naar den verschillenden barome-

terstand.

Later werd door brossard-vidal te Toulon, en wel in

1.842, een toestel uitgedacht, ten einde de omslagtiger

wijze van onderzoek te vervangen, als de areometers en

alcoholometers, om de toegenomene digtheid der vloeistof-

fen door andere ingemengde stoffen, niet meer bruikbaar

zijn. Zün werktuig, alcoomètre d cadran of êbovllioscope

alcoométrique genaamd, was zamengesteld uit eenen geel-

koperen cylinder, waarin een alcohollampje en waarop een

andere geelkoperen cylinder geplaatst was, bestaande uit

een waterbad en het kookvat. In het laatste werd de

thermometer met het cijferblad geplaatst, dut voor elk werk-

tuig volgens daarmede genomen proeven verdeeld werd.

Ten einde de aanduidingen van den alcoholometer naauw-

keuriger zijn zouden, vervaardigde men ze voor bijzondere

Bttüke vnclifen. zoo als voor wijngeest, brandewijn, wijn

II*
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en bier. Wanneer de alcoholische vloeistof met zoo veel

suiker, stroop of eene andere in water oplosbare stof ver-

mengd is, dat haar schijnbaar of aréometrisch gehalte £0°,

30° of 40° verminderd is, dan verkrijgt men het ware

alcoholgehalte, door van den alcoholometer van vidal een

graad af te trekken voor elke 12° verschil van den alco-

holometer van GAY-LUSSAC. De opgeloste hoeveelheid sui-

ker kon nu ook blijken; daar zoo dikwerf als er 8° ver-

schil tusschen beide alcoholometers plaats heeft, er zoo

veel maal 50 grammen suiker in 1 Ned. kan vervat zijn.

Van alcoholische vernissen wees dit werktuig het alcohol-

gehalte onmiddellijk aan. In 1844 is met dit werktuig

eene reeks van proeven in het entrepot des boissons te

Parijs door vidal in de tegenwoordigheid van onderschei-

dene ambtenaren genomen. De uitkomsten van de 17

genomen proeven zijn in eene tafel vermeld, en hebben, in

vergelijking gebragt met de aanwijzingen van den alcoho-

lometer van gay-lussac, eene merkwaardige naauwkeurig-

heid van het werktuig aangewezen, zoo dat het door f. ma-

lepeyre is aangeprezen. Brossard-vidal besloot uit zijne

proeven, dat eene bij menging van suiker en zouten, zoo-

als die in wijn en bier voorkomen, op het kookpunt geen

invloed oefenen. Om de gebreken evenwel in de geheele

inrigting vond dit werktuig weinig bijval.

Dit werktuig is later door conaty, ure en lerebours

en secretan verbeterd, en deze alcoholometrische thermo-

meter werd door de beide laatstgenoemde Parijsche instru-

mentmakers verkrijgbaar gesteld. Het steunt evenzeer op

het verschillend kookpunt der onderscheidene geestrijke

vochten. Uit de met dit werktuig genomene proeven is

het op nieuw gebleken, dat die organische en anorganische

stoffen, die de geestrijke dranken gewoonlijk bevatten, op

het kookpunt der alkoholische vloeistof zulk eenen gerin-
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yen invloed oefenen, dat het werktuig door de genoemde

proefnemers geschikt gerekend wordt voor de bepaling van

het alkoholgehalte van de in den handel voorkomende geest-

rijke vloeistoffen, //ij verklaren dit op deze wijze: dat b. v.

de suiker door zich in den wijngeest optelossen eene zekere

hoeveelheid water opslorpt, waardoor de alcohol sterker en

het kookpunt dus lager wordt; dat aan de andere zijde de

suiker het kookpunt verhoogt, en dat deze twee tegenover-

gestelde uitwerkselen tegen elkander nagenoeg opwegen.

De toestel is zeer eenvoudig ingerigt. Het is een klein

geel koperen kookvat, waarin de onderzocht wordende vloei-

stof in weinige minuten met behulp eener alcobollamp kookt.

Op de beweegbare schaal van den kwikthermometer zijn

de alcoholgraden, volgens genomene proeven en overeen-

stemmende met de centesimale graden van den alcoholo-

meter van gay-lüssac, aangeteekend, en deze thermometer

is in het kokende vocht geplaatst. Ten einde het werk-

tuig niet alleen gedurende eenen barometerstand van 760

Ned. strepen, maar ook bij elke veranderde drukking der

lucht te kunnen gebruiken, wordt op eiken dag, waarop

men de geestrijke dranken beproeven zal, vooraf zuiver

water in het kookvat gekookt, de verschuifbare schaal zóó

geplaatst, dat de der schaal juist geplaatst is tegenover

de oppervlakte van de door de koking van het water ge-

rezen kwikkolom, en zoo het kookpunt van het water be-

paald. Na de/e regeling van het werktuig is er geene

correctie voor de uitkomsten der volgende koking noodiir.

Deze toestel is alzoo door de genoemde proefnemers ge-

schikt geacht voor de bepaling van het alcoholgehalte van

wijnen, bieren, likeuren enz., en de schaal loopt van O

tot 45 volume-percenten, dewijl bij hooger gehalte de gra-

den te klein worden.
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De proeven met dit werktuig aan de Ecole de Phar

made te Parijs genomen
,
gaven de volgende uitkomsten

SOORT VAN VLOEISTOF.
OPGAVE VAN DEN
EBULLIOSCOOP.

Roode wijn

// //

// //

Alcohol van 20 pCt. vermengd

met azijnzure kali

Alcohol van 20 pCt. vermengd

met chlor-calcium ......
Alcohol van 20 pCt. vermengd

met suiker

ALCOHOL-GEHALTE.

9,50

9,40

8,75

20,05

20,05

20,05

DOOR
DESTILLATIE.

9,00

9,00

8,75

Gelijksoortige proeven met dit werktuig werden doo

cene Commissie bij chevallier genomen, en zij leverde

de volgende uitkomsten:

ALCOHOL-GEHALTE.

OPGAVE VAN DEN
EBÜLLIOSCOOP.

DOOR
DESTILLATIE.

Wijn van Marseille, 1847 . . .

Koode wijn van Cher, 1847. .

24,50

13,00

10,00

7,25

23,33

13,00

10,00

7,25

Om de gunstige uitkomsten van deze en andere met

dit werktuig genomene proeven, is het gebruik daarvan

destijds bij de octrooijen , in de hospitalen en in andere

takken van de openbare dienst te Parijs bevolen.
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Deze opgaven aangaande de deugdelijkheid en bruik-

baarheid van liet werktuig hebben mij doen besluiten

het te ontbieden en daarmede verschillende proeven te

nemen met alcoholische vochten, uit zuiver water en al-

cohol zamengesteld en waarvan het alcoholgehalte naauw-

keurig bepaald was, en met meer samengestelde vochten,

waarvan na de destillatie het alcoholgehalte werd opgespoord.

1.) Het alcoholische vocht bevatte 29 volume-percenten

alcohol ; de eerste stilstand van de kwikkolom had plaats

op 31% de tweede op 30°,5 en de derde op 29°,5.

2.) Het vocht bevatte 21 volume-percenten alcohol; de

eerste stilstand van de kwikkolom was bijna 23\5, de

tweede ruim 22°,5, de derde 22%

3.) Het vocht bevatte 1b' volume-percenten alcohol;

de eerste stilstand was JS% de tweede ruim 1

7

,
,5 en

toen ruim 17°.

4.) liet vocht bevatte 13 volume-percenten alcohol ; de

eerste stilstand was 15°, de tweede ruim 14° en de derde

13°,5.

5.) Het vocht bevatte 11 volume-percenten alcohol ;

de eerste stilstand was ruim 12°, de tweede nagenoeg

11°,5 en de derde nagenoeg 10°,5.

6.) Het vocht bevatte 8 volume-percenten alcohol; de

eerste stilstand was 9\5, de tweede nagenoeg 8°, de

derde 7°,5.

7.J liet vocht bevatte 7 volume-percenten alcohol ; de

eerste stilstand was 8°,5, de tweede 8° en de derde 7
3
,5.

8.) Het vocht bevatte 5 volume-percenten alcohol; de

eerste stilstand was bijna o°, de tweede ruim 5'\5 en de

derde 5\

9.) Het vocht bevatte 4 volume-percenten alcohol : de

eerste stilstand was bijna 5°, de tweede ruim 4°, 5 en

de derde ruim 4°.

10.) Het vocht bevatte 37 volume-percenten alcohol;
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de eerste stilstand was 41°, de tweede 40°,5 en de derde

bijna 39-.

11.) Om het grooter verschil werd de voorgaande proef

nog eens herhaald en dezelfde uitkomsten werden ver-

kregen.

12.) Het vocht bevatte 44 volume-percenten alcohol;

de eerste stilstand was nagenoeg 1 Ned. duim onder

45 p
, zoodat deze proef niet verder werd voortgezet.

13.) Gewone roode wijn vertoonde den eersten stil-

stand op ]2°, den tweeden nagenoeg op 11°, en den

derden op 10°,5. Na de destillatie bleek het, dat deze

wijn naauwelijks 10 volume-percenten alcohol bevatte.

14.) Ale vertoonde den eersten stilstand op bijna 11*,

den tweeden op ruim 10° en den derden op nagenoeg

9°. Na de destillatie bleek het, dat deze ale 8,5 volume-

percenten alcohol bevatte.

15.) Garste-bier vertoonde den eersten stilstand op

bijna 5°, den tweeden op nagenoeg 4
3
,5 en den derden

bijna 4 Q
. Na de destillatie bleek het , dat dit bier ruim

o[ volume-percenten alcohol bevatte.

Uit deze 15 proeven blijkt: dat de uitkomsten door

mij verkregen bij de vergelijking van de graden , aange-

wezen door den ebullioscoop van lerebours en secretan,

en de wezenlijke sterkte der vloeistoften- niet zoo met

elkander overeenstemmen, als volgens de Parijsche opga-

ven zou verwacht worden; dat dit werktuig het alcohol-

gehalte doorgaans te hoog en slechts bij benadering op-

geeft, en dat hoe hooger het alcoholgehalte der onder-

zocht wordende vloeistof is , de uitkomsten, met dit werk-

tuig verkregen, des te meer verschillen van het wezenlijk

gehalte. Uit deze en vroeger genomene proeven, die ik

hier met stilzwijgen voorbijga, moet ik besluiten, dut de

ebullioscoop de beste uitkomsten geeft, als de vochten

niet meer dan 12 volume-percenten alcohol bevatten.
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Datff niet alleen alcoholische vochten, maar vooral kool-

zuur bevattende, zoo als bieren, sterk schuimen, en een gedeel-

te van het kokende vocht uit den binnensten in den bui-

tensten cylinder gedreven wordt, zoo is het noodig, dat de

pit van de alcohollamp beneden het stift aan den pithouder

aangebragt gehouden wordt, en voor bieren is het soms

noodig, die vooraf met eene bepaalde heeveelheid water te

verdunnen. Ofschoon het cjeene geringe aanbeveling voor

dit werktuig is, dat elke proef in nagenoeg 5 minnten

afgeloopen is, zoo mag ik het evenwel niet verzwijgen,

dat het gebruik van dit werktuig niet zóó gemakkelijk

is, als het wel schijnt. Het beslaan der thermometerbuis

en van de metalen schaal met waterdamp, en de bepaling

van de volume-percenten alcohol of het ware kookpunt

der vloeistof zijn niet zonder bezwaren. Door de ont-

wijking van alcoholdampen verandert het kookpunt van

het te beproeven vocht telkens en wordt steeds hooger,

zoo dat de kwikkolom steeds in beweging is, en slechts

nu en dan voor eenige seconden stilstaat. Bij alle vloei-

stoven en ook bij het water heeft eerst een stilstand van

de kwikkolom en dan op nieuw eenige rijzing plaats. Bij

den eersten stilstand is voorzeker het kwik nog niet ge-

lijkmatig verwarmd, en op welken stilstand moet nu de

graad opgeteekend worden ? Bij de bepaling van het

kookpunt van het water ter regeling van het werktuig,

en alzoo ter juiste plaatsing van de schaal , bestaat geene

zwarigheid om het koken zoo lang te laten voortduren,

tot dat de kwikkolom niet meer rijst ; doch bij een al-

coholisch vocht bestaat die zwarigheid wel ; want er ver-

vlugtigt zich alcohol, het vocht wordt slapper en het

kookpunt mitsdien hooger, en alzoo de bepaling van het

alcoholgehalte te lang. Tcekent men alzoo den graad bij

het begin van het koken en dus te vroeg aan, dan wordt

het alcoholgehalte te hoog bestemd ; neemt men den
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graad iets te laat, dan neemt .men het alcoholgehalte te

laag aan. Waar is hier de juiste tijdsbepaling, waarop

de graad moet genomen worden ? Dit werktuig, met hoe-

veel zorg ook zamengesteld, kan slechts bij benadering

het alcoholgehalte aanduiden, en is niet geschikt om door

ongeoefenden gebruikt te worden. Voor slappere vochten

is het in elk geval beter dan voor sterkere, ook dewijl

van den 20 sten graad af, de afstanden tusschen den eenen

graad en den anderen hoe langer hoe kleiner worden.

Een andere toestel voor dit doel ia later uitgedacht

door J. J. pohl. Daar het kookpunt van mengsels van

alcohol en water, bepaald door grómng, yelin, casoria,

ure en anderen, aanmerkelijk verschilt, en die bepalingen

voor het gebruik niet kunnen dienen, heeft pohl getraoht

met de meest mogelijke naauwkeurigheid het bedoelde

kookpunt vast te stellen, en mengsels van alcohol en

water, waarvan het spec. gew. op de naauwkeurigste wijze

bepaald was, beproefd. In de volgende tafel zijn de gemid-

delde uitkomsten van 4—6 proeven bijeengevoegd, en het

daarin opgegeven kookpunt geldt voor eenen barometer-

stand van 760mm .

Alcohols-gewigts-

percenten der vloeistof. Kookpunt,

1. 98°,696

2. 97°,740,

4. 95°,836

6. 94°,164.

8. 92°,660.

10. 91°,878.

12. 907249.

Het bleek hem, dat de vaste stoffen, die in gegiste

vochten voorkomen, op het kookpunt geen invloed oefe-

nen, en dit alzoo insgelijks dienen kan, om daaruit tot
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het alcoholgehalte van zulke vloeistoil'en te besluiten.

Eindelijk onderzocht pohl of er een verschil in dit kook-

punt ontstaat, als de alcoholische vloeistof andere itoffen

houdt opgelost, tot welk einde hij bij bekende mengsels

van alcohol en water zelfs tot 15 pCt. suiker voegde.

Van deze gemengde stoffen bepaalde hij het kookpunt

op de voor zuiveren alcohol en water gebezigde en vol-

ledig beschrevene wijze, en uit al de opgeteekende uit-

komsten en de vergelijking van deze kookpunten met

die van enkel alcohol en water blijkt, dat de kleine ver-

schillen niet aan de suiker, maar aan de onvermijdelijke

kleine fouten in de waarneming moeten worden toege-

schreven. Pohl komt derhalve tot het besluit, dat een

suikergehalte van 15 pCt. op het kookpunt van waterige

mengsels van alcohol zonder merkbaren invloed is, en dat

men derhalve door eene bepaling van het kookpunt het

alcoholgehalte eener vloeistof, die niet meer dan J5 pCt.

suiker bevat, met naauwkeurigheid bepalen kan ; waardoor

de vroeger vermelde te Parijs in dit opzigt genomen

proeven met suiker, chlorcalcium en azijnzure kali, die

dezelfde uitkomst leverden, bevestigd werden.

Ofschoon pohl den ebullioscoop van lerebours en se-

cretax, wat de inrigting betreft, zeer gepast oordeelt,

(proeven heeft hij er niet mede genomen) zoo heeft hij

evenwel gemeend den vorm en de inrigting daarvan te

moeten wijzigen. Zijn toestel is alzoo uit dezelfde on-

derdeden zamengesteld ; doch de therraometerschaal wijst

de gewigtspercenten alcohol aan van tot 12 en het

daaraan beantwoordend spec. gew. op 15° C Deze

schaal is volgens de volgende tabel verdeeld, waarin het

kookpunt van mengsels van alcohol en water bij eenen

barometerstand van 7fiOmm opgegeven is.
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ALCOHOL-
PERCENT-
GEHALTE.

SPEC GEWIGT
OP 15^ e.

KOOKPUNT.

1,0000 99°,90

1 0,9982. 98,70

ii 0,9964 97,74

3 0,9947 96,78

4 0,9930 95,84

5 0,9913 94,96

6 0,9898 94,16

7 0,9883 93,39

8 0,9868 92,66

9 0,9854 92,00

10 0,9840 91,38

11 0,9827 90,80

12 0,9814 90,25

Het gebruik van dezen toestel is hetzelfde als dat van

het werktuig van lerebours en secretan. In 9—12

minuten kookt het vocht. Niet bij den eersten, menig-

maal slechts momentaneelen, maar bij den tweeden 6—18

seconden voortdurenden stilstand van de kwikkolom, moet

de graad worden afgelezen en opgeteekend. Ook in dezen

toestel is de schaal verschuifbaar, zoo dat men voor de

beproeving van het alcoholische vocht het kookpunt van

zuiver water bepaalt en, zoo als vroeger reeds is vermeld,

de schaal met tegenover de bovenste oppervlakte van

de kwikkolom plaatst. Bij dezen toestel, eindelijk, is

door pohl nog eenen areometer gevoegd, om ook het

extract-gehalte volgens de methode van balling te be-

palen, en van daar dat hij aan den geheelen toestel den

naam van thermo-arcometrischen gegeven heeft. Pohl

heeft vervolgens met dezen toestel onderscheidene proeven
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genomen met wijn, bier en likeur, waarvan hij de uit-

komsten en tevens die van het onderzoek door destillatie

van dezelfde vloeistoffen breedvoerig vermeldt, en die uit-

komsten zijn nagenoeg overeenstemmende, zoo dat hrj oor-

deelt zijnen toestel veilig te kunnen aanbevelen.

Ten einde de bruikbaarheid van dit werktuig te kun-

nen beoordeelen, heb ik het door den met roem bekenden

instrumentmaker te Weenen, kappeler, laten vervaardigen.

In het oorspronkelijk Werktuig van pohl wordt de schaal

verschoven, zoo als in dat van lerebours en secretan;

doch in dat, hetwelk ik bezit, wordt de schaal met be-

hulp van eene stel^chroef verplaatst, dat eene aanmerke-

lijke verbetering is, die de naauwkeurigheid bevordert en

het gebruik gemakkelijker maakt. Ik heb het op dezelfde

wijze beproefd, als ik betreflende den cbullioscoop ver-

meld heb, en ik zal derhalve de verkregen uitkomsten

minder breedvoerig behandelen. Ik heb de door pohl

aangeprezen methode volkomen gevolgd, en dus ook op

den tweeden stilstand van de kwikkolom gelet, die hij

voor de juiste aanwijzing van het kookpunt houdt, en

mengsels van alcohol en water, die volgens het spec. gew.

en de tafel van fohl zelven 11,5; 10,2; 8,9; 7,3 ; 6,5 en

4,6 percentsgewigten alcohol bevatten, en daarenboven den

vroeger vermelden rooden wijn en de beide biersoorten be-

proefd, en in deze 9 proeven werd het alcoholgehalte \- tot

bijna 1 graad te hoog aangewezen, waardoor het onderzoek

bevestigd werd van hulsze en stein te Dresden, in het

laboratorium van het technisch instituut bewerkstelligd;

doch die hunne proeven genomen hebben met een werktuig

van hugershof te Leipzig, naar de beschrijving en af-

beelding door pohl geleverd, vervaardigd. Al mijne ove-

rige aanmerkingen, op den cbullioscoop gemaakt, gelden

ook hier, en het is mij gebleken, dat het vooral bij dit
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werktuig noodzakelijk is, dat zoowel van het water als

van de geestrijke vochten hetzelfde volume in den kook-

cylinder gebragt wordt. De meening, geuit door ons ge-

acht Medelid g. j. mulder, in zijn geschrift over de Wij-

nen, is alzoo door dit onderzoek bevestigd.

Het werktuig van pohl, met hoe veel zorg de schaal

daarvan na zeer vele onderzoekingen is zamengesteld, zoo-

dat hier de onzekerheid van het empyrisch maken der

schaal vervallen is, geeft het alcoholgehalte niet volkomen

juist en slechts bij benadering op. Voor de wetenschap

derhalve, waar de grootst mogelijke naauwkeurigheid ver-

eischt wordt, kunnen deze werktuigen voor als nog niet

dienen ; doch om den korten tijd waarin de uitkomst

verkregen wordt, zouden zij kunnen dienen voor ambte-

naren, als deze de sterkte van suikerhoudende en meer

zamengestelde geestrijke dranken bepalen moeten; mits

deze in het gebruik behoorlijk geoefend waren, dewijl zij

in de bepaling der graden, zoo als men het noemt, eenige

speling hebben, doch alleen in die landen, waar de ac-

cijns geheven wordt of naar de volume-percenten, of naar

de gewigtspercenten absoluten alcohol, in de geestrijke

dranken voorhanden. Voor het eerste geval kan dan de

ebullioscoop van lerebours en secretan, en voor het

laatste die van pohl dienen.

Zoo lang derhalve in ons vaderland de accijns geheven

wordt van geestrijke dranken volgens de Wetten van 2

en 26 Augustus 1822, Staatsblad N°. 30 en N°, 37, en

de Eesolutiën van 26 September 1826, N°. 9 en van

20 Februarij 1827, N°. 54, kunnen de beide werktui-

gen hier niet bij de administratie worden gebruikt; daar

volgens de genoemde wetten de ware sterkte dier dranken

wordt uitgedrukt door het getal der kannen grondlikeur

of ATederlandsche proef (10° op 35° T\), welke vervat zijn
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of kunnen worden voortgebragt met 100 kannen van elk

gedestilleerd, gemeten op 55° F. Men zou dan toch van

de ambtenaren voor hen lastige berekeningen vorderen, die

te veel tijd kosten en den handel en het vervoer zouden

belemmeren, of men zou tot hun gebruik overeenstemmende

tabellen moeten vervaardigen, aangenomen dat zij het werk-

tuig hadden leeren gebruiken en de kosten van den toe-

stel niet te groot waren.

De gebroeders sala, instrumentmakers te Leyden, heb-

Ikmi getracht daarin te voorzien, door eenen ebullioscoop

te vervaardigen, waarvan de schaal zoo is ingerigt, dat

zij die graden van sterkte aanwijst, volgens welke hier te

lande de accijns geheven wordt. Zij hebben mij ter be-

proeving twee werktuigen aangeboden, van welke de eene

schaal tot 100 en de andere slechts tot 60 percenten

loopt, en zij hebben daarbij tevens eenen kleinen destilleer-

toestel, eenen areometer, die van 0° tot 5° aanwijst en

waarvan de graden overeenstemmen met den Nederland-

schen areometer voor vochten ligter dan water, en eenen

voor die proeven met kleine hoeveelheden vocht geschik-

ten thermometer gevoegd ; ten einde de uitkomsten, ver-

kregen met den ebullioscoop, met die door de destillatie

van den geestrijken drank, als men dit verlangt, te kun-

nen vergelijken.

De graden op de schaal van den ebullioscoop zijn aan-

geteekend naar de bepaling van het kookpunt van vloei-

stoffen uit alcohol en water zamengesteld en van verschil-

lend gehalte, geregeld volgens de hier te lande voor den

accijns gebruikelijke sterktebepaling, en zij wijzen dus de

percenten grondlikeur of Nederlandsche proef aan. Ik heb

de volgende proeven met deze nieuwe werktuigen genomen.

1. Een alcoholisch vocht van 5° op 57° F. en dus van

59 pCt. bezat, volgens de aanwijzing van den ebullios-

coop, bijna HO pCt.
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2. Een alcoholisch vocht van 2 U
,8 op 63° F. en dus

van 29 pCt. bezat, volgens de aanwijzing van den ebulli-

oscoop 30 pCt.

3. Eene vloeistof van 5°,3 op 63° E. en dus van 60 pCt.

bezat, volgens de aanwijzing van den ebullioscoop, 61 pCt.

4. Eene vloeistof van 2°,8 op 66° F. en dus van 28

pCt. had, volgens de aanwijzing van den ebullioscoop, bijna

27 pCt.

5. Eene vloeistof van 2° op 64° F. en dus van 20 pCt.

had, volgens de aanwijzing van den ebullioscoop, bijna 19 pCt.

6. Eene vloeistof van 1°,2 op 62° F. en dus van 31 pCt.

bezat, volgens de aanwijzing van den ebullioscoop, ruim

10 pCt.

7. Een liqueur leverde door destillatie eene vloeistof van

4°,6 op 63° F. en dus van 52 pCt., en bezat, volgens de

aanwijzing van den ebullioscoop, 53 pCt.

8. Dezelfde liqueur met water vermengd van 2°,6 op

63° F. en dus van 27 pCt. bezat, volgens de aanwijzing

van den ebullioscoop, bijna 28 pCt.

9. Dezelfde proef nog eens herhaald leverde dezelfde

uitkomst.

Ik heb het van belang geacht, ten einde de waarde van

dezen laatsten ebullioscoop nog nader te leeren kennen,

en tevens het alcoholgehalte van de voornaamste geestrijke

dranken, die, zoo wel bij in- als uitvoer, als men derzelver

sterkte niet bepaalt, aan de steden groote schade, vooral

bij de terugbetaling van den accijns, berokkenen, nog de

volgende proeven te nemen.

10. Eoode genever van de eerste qualiteit. Van deze

vloeistof werd ruim de helft overgedestilleerd. Het des-

tillaat, naauwkeurig tot het oorspronkelijk gebruikt volume

teruggebragt, teekende 4°,4 op 59° F. en bezat dus 51

pCt. Het kookpunt wees op ruim 52 pCt.

11. Roode genever van mindere qualiteit. Het destil-
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laat teekende 3°,2 op 50° F. en bezat dus 36 pCt. Het

kookpunt wees op bijna 37 pCt.

12. Bitter, lïct werd met een gelijk gewigt water ver-

mengd. Het destillaat toekende 4°,2 op 62° F. en het

vocht bevatte dus 94 pCt. liet kookpunt was ruim 48°

en wees dus op bijna 96 pCt.

[3. Siroop van Punsch a. Zij werd met een gelijk

gewigt water vermengd. Het destillaat teekende 2°,S op

56 T. en het vocht bevatte dus (52 pCt. Het kookpunt

was bijna 33° en wees dus op bijna f56 pCt.

I 1. Siroop van Punsch b. Zij werd met een gelijk ge-

wigt water vermengd. Het destillaat teekende 2°,8 op

57° F. en het vocht bevatte 62 pCt. Het kookpunt was

bijna 33° en wees dus op bijna 66 pCt.

15. Siroop van Punsch c. Zij werd met een gelijk ge-

wigt water vermengd. Het destillaat teekende 3° op 61° F.

en het oorspronkelijke vocht bevatte dus 64 pCt. Het

kookpunt was ruim 33° en wees dus op ruim 66 pCt.

16. Zoet bitter. Het werd met een gelijk gewigt water

vermengd. Het destillaat teekende 2°,1 op 56° F. en het

oorspronkelijk vocht bevatte dus 44 pCt. Het kookpunt

was naauwelijks 23° en wees dus op nagenoeg 46 pCt.

17. Anisette N°. 1. Zij werd met een gelijk gewigt

water vermengd. Het destillaat teekende o°,.i op 63° F.

en het oorspronkelijke vocht bevatte dus 68 pCt. Het

kookpunt was bijna 36° en wees dus op bijna 72 pCt.

18. Anisette N°. 2. Zij werd met een gelijk gewigt

water vermengd. Het destillaat teekende 3°,1 op 61° F.

en het oorspronkelijk vocht bevatte dus 63 pCt. Het kook-

punt was bijna 36° en wees dus op bijna 72 pCt,

19. Anisette N°. 3. Zij werd met een gelijk gewigt

water vermengd. Het destillaat teekende 3° op 59° F. en

het oorspronkelijk vocht bevatte dus 64 pCt. Het kook-

punt was bijna 34° en wees dus op bijna 68 pCt.
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20. Persico. Zij werd met een gelijk gewigt water ver-

mengd. Het destillaat teekendo 3° op 58° F. en het oor-

spronkelijk vocht bevatte dus 66 pCt. Het kookpunt was

bijna 34° en wees dus op bijna 68 pCt.

21. Curacao N°. 1. Zij werd met een gelijk gewigt

water vermengd. Het destillaat teekende 3°,6 op 63° F.

en het oorspronkelijk vocht bevatte dus 78 pCt. Het

kookpunt was ruim 40° en wees dus op ruim 80 pCt.

22. Curacao. N°. 2. Zij werd met een gelijk gewigt

water vermengd. Het destillaat teekende 3°,5 op 61° F.

en het oorspronkelijk vocht bevatte dus 78 pCt. Het

kookpunt was 40° en wees dus op 80 pCt.

23. Curacao M°. 3. Zij werd met een gelijk gewigt

water vermengd. Het destillaat teekende 3°,4 op 58° F.

en het oorspronkelijk vocht bevatte dus 76 pCt. Het

kookpunt was ruim 39° en wees dus op ruim 78 pCt.

24. Maroskin. Zij werd met een gelijk gewigt water

vermengd. Het destillaat teekende 2°,9 op 60" F. en het

oorspronkelijk vocht bevatte dus 62 pCt. Het kookpunt

was bijna 32° en wees dus op bijna 64 pCt.

25. Hui 11 e de vanille. Zij werd met een gelijk gewigt

water vermengd. Het destillaat teekende 2
P
,8 op 58* F.

en het oorspronkelijk vocht bevatte dus 62 pCt. Het kook-

punt was naauwelijks 32° en wees dus op naauwelijks

64 pCt.

26. Witte curacao. Zij werd met een gelijk gewigt

water vermengd. Het destillaat teekende 3°,6 op 62° F.

en het oorspronkelijk vocht bevatte dus 80 pCt. Het

kookpunt was ruim 41° en wees dus op ruim 82 pCt.

27. Parfait amour. Zij werd met een gelijk gewigt

water vermengd. Het destillaat teekende 3°,3 op 64° F.

en het oorspronkelijk vocht bevatte dus 70 pCt. Het

kookpunt was 37
Q

en wees dus op 74 pCt.

28. Kraamanijs. Zij werd met een gelijk gewigt waer



( 319
)

vermengd, liet destillaat teekende 2°,6 op 58° F. en het

oorspronkelijk vocht bevatte dus 56 pCt. Het kookpunt

w;!s bijna 29° en wees dus op bijna 58 pCt.

29. Mede. Zij werd met een gelijk gewigt water ver-

mengd. Het destillaat teekende op 1",1 op 56° F. en

het oorspronkelijk vocht bevatte dus 22 pCt. Het kook»

punt was ruim 11° en wees dus op ruim 22 pCt.

Uit de vergelijking van de uitkomsten der proeven met

den laatsten ebullioscoop met die van het onderzoek der

vloeistoffen na de destillatie, kan men nu de waarde van

den eersten bepalen. Met hoe veel zorg en naauwkeurig-

heid vervaardigd, dit werktuig heeft het gebrek, dat soort-

gelijke toestellen uit den aard der zaak steeds zullen blij-

ven bezitten, en dat ik in het voorgaande heb aangeduid

en de moeijelijkheid blijft bestaan, om het juiste tijdstip

te bepalen, waarop de graad, tot welken de kwikkolom ge-

rezen is, moet aangeteekend worden. Ik heb daartoe steeds

den tweeden stilstand gekozen.

Wil men dus in ons vaderland den ebullioscoop tot be-

paling van het alcoholgehalte van gemengde vloeistoffen

gebruiken, ook omdat de proef in weinige minuten afloopt,

dan gebruike men dien van de Heeren sala; daar dit werk-

tuig naauwkeurig gemaakt is, en de schaal is ingerigt naar

de graden van sterkte, volgens welke bij ons de accijns

geheven wordt. Het zal bij een lager gehalte beter uit-

komsten geven dan bij een hooger gehalte; inen zal, met

inachtneming van de vroeger aangeduide voorzorgen, op

den tweeden stilstand van de kwikkolom moeten acht

geven, en voor de bepaling van den accijns bij een laag

gehalte 1 pCt. en voor die bij een hoog gehalte 2 pCt.

minder moeten rekenen, en ik zou de schaal van 0°

tot 60° verkiezen boven die van 0" tot 100°. Ik acht

evenwel de destillatie van het te onderzoeken vocht en

de bepaling van het alcoholgehalte van het destillaat ver-

22*
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kieslijker en zekerder. Zoo heeft men er in Parijs ook

over geoordeeld, alwaar men bij de administratie der in-

directe belastingen voor de bepaling van den accijns van

de hier bedoelde sterke dranken den ebullioscoop Tan

lerebours en secretan vervangen heeft door den toestel

van J. salleron, bestaande uit eenen kleinen glazen des-

tilleerballon, een afkoelingstoestel, een alcohollampje, een

klein proefglas met 3 verdeelingen, een areometer over-

eenstemmende met den alcoholometer van gay-lüssac, een

thermometer en eene pipette, en waarbij zoo wel eene be-

schrijving van het gebruik, als eene tafel gevoegd is voor

de correctie van den aangeduiden graad van den alcoholo-

meter volgens de temperatuur der vloeistof.

De Heeren sala hebben daarom voorzigtig gehandeld,

door niet alleen eenen ebullioscoop, maar ook zulk eenen

toestel als van salleron te vervaardigen, zamengesteld uit

een klein glazen retortje, dat met behulp van eenen ring

van caoutchouc luchtdigt verbonden wordt met een af-

koelingsvat, een alcohollampje, een klein verdeeld proef-

glas, een areometer van 0°— 5°, elke graad in 5 onderdee-

len verdeeld en overeenkomende met onzen Nederlandschen

areometer, volgens welken de graad van sterkte en de

accijns bepaald worden, een thermometer en eene pipette.

Met behulp van dien toestel en van de tafel voor de

sterkte van het gedestilleerd, kan het gehalte van bieren,

wijnen, likeuren, alcoholische vernissen en soortgelijke

alcohol bevattende vochten bepaald worden. Van deze

toestellen zouden de Stedelijke Besturen bij den in- en

uitvoer, en alzoo bij de terugbetaling van den accijns,

waarbij zoo vele voor de stedelijke kas nadeelige mis-

bruiken bestaan, met voordeel gebruik kunnen laten ma-

ken door geoefende ambtenaren.



GEWONE VERGADERING

DER AFDEELINU

WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN,

GEHOUDEN DEN 29»ten NOVEMBER 1856.

-W--OK

Tegenwoordig de Heeren : j. van deh hoeven, j. van geuns,

J. W.L. VANOORDT, R.LOBATTO, G. E. VOORHELM SCHNEEVOOGT,

F. C. DONDERS, W. VROLIK, R. VAN REES, 4. A. C. OI7DEMANS,

G. J. MULDER, P. IIARTING, C. II. D. BUYS BALLOT, II. C. VAN HALL,

C. MULDER, F. A. W.MTQUEL, A.W. M. VAN HASSELT, C. L. BLUME,

A. H. VAN DER BOON MESCH, D. BIERENS DE HAAN, C. i. MATTHES,

J. L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK, F. J. STAMKART, G. VROLIK,

G. A. VAN KERKWIJK, J. G. S. VAN BREDA, D. J. STORM BUYSING.

VkAr/V^VWSAAA/VAAATAV^AA/

Het Proces-verbaal der gewone vergadering van den

25sten Octoberj.1. wordt gelezen, goedgekeurd en vastgesteld.

Worden gelezen brieven van de H.H. van rees en

sghlegel ter verontschuldiging over het niet vervullen

hunner spreekbeurten op heden. — Aangenomen voor be-

rigt, onder aanbeveling voor het vervolg.

Worden gelezen brieven ten geleide van boekgeschenken:

1°. van den Minister van Koloniën ('s Gravenhage, 24 No-

vember 1856); 2°. van den Minister van Binnenlandsche

Zaken fa Gravenhage, 30 Oct, 5 en 13 Nov. 1856) ; 3°. van
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den Minister van Buitenlandsche Zaken ('s Gravenhage, 28

Oct. 1856); 4\ van den Directeur van het Koninklijk

Nederlandsen Meteorologisch Instituut (Utrecht, 30 Oct.

1856) ;- 5°. van den Secretaris der Oberlausitzischen Ge-

sellschaft der Wissenschaften (Görlitz, 27 Junij 1856);
6°. van de directie der Kaiserlich-Königliehe geologische

Reiehsanstalt (Wien, 1 Augustus 1856); 7°. van den Se-

cretaris der Gesellschaft zur Beförderung der Naturwissen-

schaften zu Preiburg im Breisgau (Freiburg, 30 October

1856); 8°. van den Secreteris der physicalisch-medicini-

schen Gesellschaft te Wurzburg (Wurzburg, 16 Oct. 1856);
9°. van den Secretaris der Senckenbergische Naturförschende

Gesellschaft te Frankfurt (Prankfurt a/M, 27 Oct. 1856);

10°. van de Société Linnéenne te Lyon (Lyon, 9 Juillet

1856); 11°. van de Académie nationale des sciences, bel-

les lettres et arts (Lyon, 10 Aout 1856); 12°. van de

Société Impériale d'agriculture, d'histoire naturelle et des

arts utiles (Lyon, 8 Juillet 1856); 13°. van de Académie

Impériale de médecine (Paris, 4 Octobre 1856); 14°. van

Dr. f. kuchenmeister te Zittau in Sachsen. — Wordt be-

sloten tot plaatsing der boekgeschenken in de boekerij en

tot schriftelijke dankzegging.

Worden gelezen brieven tot dankzegging voor ontvangen

boekgeschenken: 1°. van Z. K. H. Prins frederik ('sGra-

venhage, 24 October 1856) ;
2°. van den Secretaris van

Z. K. H. Prins hendrik der Nederlanden ('s Gravenhage,

22 November 1856); 3". van de Commissarissen der open-

bare boekerij te Arnhem (Arnhem, 18 Nov. 1856); 4°. van

den Secretaris der vereeniging voor Volksvlijt te Amster-

dam (Amsterdam, 18 November 1856); 5°. van den Di-

recteur der Königliche Sternwarte in Altona (Altona, 29

October 1854) ;
6°. van den Secretaris der royal medical

and chirurgical Society (London, 13 November 1856);
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7\ van den Voorzitter van het antiquarisch Genootschap

te Boni (Bonn, 22Nov. 1856). — Aangenomen voor berigt.

De Secretaris berigt brieven ontvangen te hebben ten

geleide van waarnemingen omtrent waterhoogten, van de

H.H. c. en i\ van der sterr (Helder, 25 October en 22

November 1850; Amsterdam, 4 November 1856), en dat

hij de tabellen in handen stelde van de Commissie over

de daling van den bodem.

Wordt gelezen een brief vanden Minister van Binnen-

landsche Zaken fs Gravenhage, 8 Nov. 1856, N\ 224,

6 do Afd.), strekkende tot mededeeling, dat met het hand-

schrift van den Heer j. d. rumph te Zierikzee gehandeld

is overeenkomstig het advies der Natuurkundige Afdeeling

van de Akademie. — Aangenomen voor berigt.

De Voorzitter opent de beraadslaging over het in de

vorige vergadering verdaagd besluit omtrent het ontwerp-

verslag van den Heer van hall en het verslag van den

Heer de vriese op het voorstel van den Heer van hall

over de voortzetting der Flora Javae van den Heer dlume.

De Heer van hall draagt eene schriftelijk gestelde toe-

lichting voor van zijne handelingen zoowel als van die

van zijne medegecommitteerden, en zegt der Afdeeling dank,

dat zij in de jongste vergadering omtrent deze zaak geen

besluit nam. Wat de hoofdzaak echter betreft, kan hij geen

ander rapport uitbrengen, dan hetgeen hij ontworpen had.

De Heer blume draagt daarop schriftelijk eenige be-

schouwingen voor, waarin hij tegen enkele zinsneden van

het verslag van den Heer de vriese opkomt, der Afdeeling

dank zegt, dat zij in de jongste gewone vergadering geen

besluit nam, en ten slotte verklaart, dat de Flora Javae

Kal worden voortgezet; maar dat hij niet wenscht dat de
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Afdeeling zich langer in zijn belang" met deze zaak bezig

houde. Hij zegt haar dank voor haar besluit tot benoeming

eener Commissie, om het welgemeend voorstel van den

Heer van hall te onderzoeken.

De Heer van hall trekt alsnu zijn voorstel in.

De H.H. donders en harting achten zich, ter nadere

inlichting van den Heer van hall, verpligt in herinnering

te brengen dat de Heer de vriese, vóór dat hij de beide

verslagen in de jongste vergadering voordroeg, de vraag

geopperd heeft, of het niet voegzaam zoude wezen, de be-

handeling der zaak niet te doen voortgaan ; vermits de

Heer van hall, door zijne afwezigheid, buiten staat was

zijn voorstel te verdedigen.

De Secretaris zegt zich ook deze vraag te herinneren

zoowel als den wensch, door den Voorzitter geuit, dat het

verslag der Commissie mogt worden voorgelezen, en dat

daarna zoude blijken of het nemen van een besluit daarop

zoude behooren te worden verdaagd. Hij acht het, om den

wille der regtvaardigheid, billijk, dat het uiten dezer vraag

vermeld worde in het reeds goedgekeurd Proces-verbaal der

zitting van 25 Oct. j.1. — De vergadering vereenigt zich daar-

mede, en geeft haren Secretaris vergunning tot deze toevoeging.

Komt alsnu in beraadslaging de vraag, of, nadat de

Heer blume verklaard heeft te verlangen dat de Afdeeling

zich niet verder met deze zaak zoude bezig houden, en

nadat de Heer van hall daarop zijn voorstel introk, het

gepast is, dat de beide in de jongste vergadering voorge-

lezen en in druk aan de leden der Afdeeling rondgedeelde

stukken, ook in het in druk uit te geven verslag dier

zitting zullen worden opgenomen.

Wordt, na levendige wisseling van gedachten, met 16

tegen 8 stemmen, en 2 stemmen buiten advies, tot het niet

opnemen besloten.

Wordt in beraadslaging gebragt de vraag, of, naar den
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wensch van den lieer vam hall, zijne voorgelezen toelich-

ting zal worden gedrukt en rondgedeeld aan de leden der

Natuurkundige Ai'deeling van de Akademie. Hiertoe wordt

met 17 tegen 8 stemmen, en ] stem buiten advies, besloten.

Wordt in beraadslaging gebragt de vraag, of de be-

schouwingen van den Heer blume evenzoo ten behoeve der

leden van de Natuurkundige Afdeeling zullen worden ge-

drukt en rondgedeeld. — Wordt met 14 stemmen tegen

11, en 1 buiten advies, besloten dat zij niet zullen wor-

den gedrukt.

De Heer J. van der hoeven leest, in eigen naam en in

dien van de H.H. harting en miquel, eenen door hen ont-

worpen brief voor, aan den Minister van Binnenlandsche

Zaken, omtrent het adres van den Heer wttewaal. —
Na eenige algemeene consideratié'n, wijzen Verslaggevers

op het gemis van een boekwerk in ons Vaderland, waarin

met de noodige volledigheid en volgeus den tegenwoordi-

gen toestand der wetenschap de bij ons voorkomende scha-

delijke insekten behandeld zijn. Hieruit leiden zij af dat

het doel van den adressant, om de bewerking en uitgave

daarvan met ondersteuning der Regering te doen plaats

hebben, bijval verdient. Minder stellig is het vooraf te

bepalen, of het opdragen van de zamenstelling van der-

gelijk werk aan eene Commissie van drie leden tot het

gewenschte doel zal voeren. Daar intusschen het uitschrij-

ven van 'sLandswege van eene prijsvraag over dit onder-

werp, welk denkbeeld bij de Afdeeling mede opkwam, groote

bezwaren en onzekerheden heeft en de zaak raoeijelijk doo

(Vu persoon volvoerd kan worden, tenzij hij in verschil-

lende gedeelten des Lands correspondenten heeft en zich

de noodige inlichtingen en bouwstoffen met zeker opeutlijk

tg kan doen geven, is er voldoende reden, om gunstig

op het voorstel van den Heer j. wttewaal te adviseren.



( 326
)

De Vergadering vereenigt zich met het ontwerp der

Commissie, en besluit tot verzending aan den Minister.

De H.H. lobatto en matthes verzoeken en erlangen

uitstel tot de volgende vergadering voor hun verslag op

de ingezonden Verhandeling van den Heer g. f. w. baehr.

De Secretaris brengt ter tafel eenige houtsoorten uit

Mexico, ontvangen van de Commissie tot internationale

ruiling. — Wordt besloten deze in het archief der Aka-

demie te plaatsen.

Wordt gelezen een door den Heer c. pruys van der

hoeven, ter vervulling zijner spreekbeurt, ingezonden be-

toog over het verzuim bij lijkopeningen van het onderzoek

van het ruggemerg.

De Heer van breda draagt eenige waarnemingen voor,

over de zoogenaamde nabeelden. Zij worden, na eene we-

tenschappelijke wisseling van gedachten van de H.H. don-

ders, van breda en harting, ter plaatsing in de Verslagen

en Mededeelingen aangeboden, en in handen gesteld van de

Commissie van redactie.

De Heer buts ballot wenscht hulde te brengen aan

de verdienstelijke werkzaamheden van de H.H. van gogh,

directeur, en andrau, adsistent-directeur der Afdeeling Zee-

vaart van het Koninklijk Meteorologisch Instituut, luite-

nants ter zee, l ste klasse; door in korte trekken de Ko-

ninklijke Akademie bekend te maken met de laatste werken

van het Meteorologisch Instituut, welke, als niet ten volle

in den boekhandel zijnde, vermoedelijk wel niet algemeen

bekend zullen wezen.

Hij verklaart daartoe de inrigting van maury's windkaart
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voor den N. Atlantische!» Oceaan, en zijne passaatkaart,

brillen il liet Hollandsen uitgegeven, en met aanmerkelijke

bijdragen door Nederlandsche zeelieden verrijkt. Ook toont

hij, dat hij op de laatste tevens heeft aangegeven hoe op

verschillende tijden van het jaar de grenzen van de pas-

saten en van den zuidwest-raousson aan de westkust van

Afrika op den Oceaan gelegen waren, en hoe de eerste, en

ook twee windkaarten door genoemde iïeeren in een' dui-

delijken vorm zijn gebragt in de tweede uitgaaf van de

uitkomsten van wetenschap en ervaring.

Voorts deelt hij mede, dat in genoemd werk de weg

van ieder schip over den Oceaan in tabellarischen vorm

is opgeteekend, met den tijd, dien ieder tot het afleggen

van verschillende gedeelten daarvan heeft besteed, en dat

voor elke maand afzonderlijk.

Elk zeeman kan daarin de wegen van zijne voorgangers

vinden, en met één oogopslag zien welke koers van elk

punt uit, in eene gegevene maand de voordeeligste uitkomst

heeft opgeleverd.

Reeds hebben de eerste uitgaaf, die nog op zooveel min-

der journalen steunde, en de raadgevingen, daarin vervat,

aanleiding gegeven, dat ruim door een vijf-en-twintigtal

schepen een meer zuidelijken weg naar Java is gevolgd,

met de verblijdende uitkomst, dat zij de reis meer dan

vier dagen bekort hebben boven andere, die den ouden

weg bleven kiezen. Extracten uit journalen in die meer

zuidelijke streken leveren eene belangrijke bijdrage tot de

bevestiging der op theoretische gronden reeds vermoede

werkelijke winden, en omtrent de gevaren van het ijs. Men

verwacht alzoo met grond nog meerdere bekorting.

De Heer van der boon mescii biedt ter plaatsing in de

Verslagen en Mededeelingen eene Verhandeling aan over

de bepaling van het alcoholgehalte in vloeistoffen, die, be-
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halve alcohol en water, nog andere stoffen bevatten, en over

de waarde der verschillende ebullioscopen. Zij wordt in

handen gesteld van de Commissie van redactie. — Hij

deelt daarbij de uitkomsten mede van een onderzoek, in

het werk gesteld met den ebullioscoop van den Heer sala,

in vergelijking met de uitkomsten der destillatie, ter be-

paling van het alcoholgehalte in gemengde geestrijke dran-

ken, en verklaart tevens eenen nieuwen ter tafel gebragten

destilleertoestel met daarbij behoorende werktuigen.

Niemand heeft iets verder voor te stellen, en de verga-

dering wordt gesloten»

O V E E Z I G T

der in de maand november 1856 door de koninklijke

akademie van wetenschappen ontvangen boekgeschenken,

NEDERLAND.

De Volksvlijt, Tijdschrift voor Nijverheid, Landbouw, Han-

del en Scheepvaart, uitgegeven door de Vereeniging voor

Volksvlijt teAmsterdam.Amst.1854—1856.N°.1—10.8°.

Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid. 2° R. Deel IV.

Stuk 5. Haarlem 1856. 8°.

Wet voor de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering

van Nijverheid. 1856. Haarlem 1856. 8°.

Tuinbouw-Flora van Nederland en zijne overzeesche bezit-

tingen. Deel III. Afl. 9—10. Leyden 1856. 8°.

Inhoud

:

J. e. teysmann. Opgave van planten, welke uit Nederland enz» zijn in-

gevoerd in 's Lanus plantentuin te Buitenzorg.



( 329
)

Hybriden van Abirtilon.

Sjmnjo's producten op de tentoonstelling te Parijs in 1855.

De planten in het paleis van Sydenhara in den winter van 1855-1856.

j. e. teysmann. Nadere bijdrage tot do kennis van de voorttecling der

Kafflesia Arnoldi, R. Br. in 's Lands plantcntain te Buitenzorg. Mede-
deelingen uit Oost-Indie.

w. n. Dl vkiksk. De Araliacecn van Java en Japan, welke in eenige

Nederlandsche tuinen gekweekt worden.

Nog iets over Cytisus laburno-purpureus.

c. f. p. von martius. Bijdrage tot de natuurlijke en litterarische ge-

schiedenis der Agaveën.

Mededeelingen en berigten van de Geldersche Maatschappij

van Landbouw. 1856. III. 8°.

Verhandelingen en berigten betrekkelijk het Zeewezen, de

Zeevaartkunde enz. Jaargang 1856. N°. 3 Arust. 1856. 8°.

Inhoud:

r. fokkens. Verslag eener reis van London naar Sidney.

F.xtract uit het verslag der Commissie tot verbetering der Indische zee-

kaarten over 1855.

Kustlichten en Tonnen op en nabij de Ionische eilanden.

Mededeelingen betrekkelijk de Eems en Leda.

Zcilaanwijzingen voor het binnenkomen der rivier Mullah in de golf

van Bengalen.

Wet op het Tolwezen in Noorwegen.
Loodsgelden in eenige Engelsche havens.

Reglement voor het Drooge Dok te Onrust.

Merkwaardige namen van steden in Noord-Amerika.

Ontdekkingen in Zuid-Afrika van 1849—1854.

Wet van tucht op de koopvaardijschepen, het Strafregister en de Raad
van tucht.

j. a. molster. Regtszakcn.

Reis der Royal Charter naar Port-Philip.

Consulaire Agenten in de koloniën van Nederland en Groot-Brittannic.

j. a. van de velde. Proeve met scheepsgeschut.

van der heide. Beschrijving van den electro-ballistischen slinger van

Navez.

c. j. berghuis. Reis van Texel naar Teneriffe, met Z. M. korvet

Medusa.

o. h. kutck. Verhandeling over de oorlogs-vuurpijlen.

Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande Winden

en Zeestroomingen in sommige gedeelten van den Oceaan,
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uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsen Meteoro-

logisch Instituut. 1856. 4°. Met twee windkaarten.

Practisch Tijdschrift voor de Geneeskunde in al haren

omvang. N S. September 1856. Gorinchem 1856. 8°.

Inhoud

:

c. gobéb. Specifieke methode en specifieke middelen.

d. honig. Waarneming eener slagaderbreuk in de knieholte, welke door

drukking hersteld is.

Nederlandsen Weekblad voor Geneeskundigen. October

1856. 8°.

Statistiek van den Handel en de Scheepvaart van het Ko-

ningrijk der Nederlanden over het jaar 1855. 's Gra-

venhage 1856. fol.

Plantae Indiae Batavae orientalis, quas in itinere per Insulas

A. I. Javam, Amboinam, Celebem, Ternatam, aliasque, an-

nis 1815—18*21 exploravit c. g. c. reinwardt. (Jussu

augustissimi Regis guilielmi III, digessit et illustravit

G. h. de vriese. Easc T. Lugduni-Batavorum. 1856. 4°.

c. a. J. a. oudemans. Aanteekeningen op het botanische,

zoölogische en pharmacognostische gedeelte der Phar-

macopoea Neerlandica. 4de Afl. Rotterdam, 1856. 8°.

met Atlas.

Archief. Vroegere en latere rnededeelingen, voornamelijk in

betrekking tot Zeeland. Uitgeg. door het Zeeuwsen Ge-

nootschap der Wetenschappen.il. Middelburg, 1856. 8°.

Analectes sur 1'Histoire et la Littérature des Arabes d'Espagne

par al-makkari. Publiés par R. dozy, g. dugat, l. kreiil

et w. wright. Tom. II. Leyde, 1856. 4».

J. p. n. land. Joannes Bischof von Ephesos, der erste

Syrische Kirchenhistoriker. Leyden, 1856. 8°.

l a. j. w. Baron sloet en ii. f. funje. Beschrijving van
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den watervloed in Gelderland in Maart 1855. Arnhem

1856. 8°.

Verslag der Redactie van het Ned. Woordenboek, omtrent

den staat harer werkzaamheden van 1 Augustus 1854»

tot 1 Julij 1856. In de vergadering van het vijfde Ned.

Letterk. congres te Antwerpen, den 16den Aug. 1856

voorgedragen door m. de vries. Haarlem, 1856. 8°.

i. J. p. Janssen. Hilversumsche oudheden. 12°.

De Dichtwerken van bilderdijk. 9 do Afiev.

OOST-INDIË.

g. a. de lange. Verbinding van Batavia met Cheribon. 8°'

BELGIË.
gachard. Assassinat de Guillaume Ie Taciturne par bal-

T1IASAR GÉRARD. 8°.

FRANKRIJK.

Mémoires de TAcadémie Impériale des sciences, belles let-

tres et arts de Lyon. (Classe des sciences). Tomé V.

VI. Lyon 1855— 1856. 8°.

Table. Tomé V.

m. j. foürnet. De 1'extension des terrains houillers sous les formations

secondaires et tertiaires de diverses parties de la France.

Tomé VI.

j. l. brachet. De Tunité de la Me'decine.

p. de üastakin. Reconnaissancc de 1'Aquednc romain, qui amenait &

Lyon les eaux de la vallee du Gier.

raint-claik ddport. Considérations sur l«*s gisements des métaux pré-

cieux au Chilli, a Toccasion d'un mémoire de m. lenoir.

j. l. hénon. Histoire et description de 1'oeillet superbe (Dianthus su-

perbus L.).

frenet. Obscrvations météorologiques, faites a- 9 b. du matin, a l'obser-

vatoire de Lyon 1853—1855.

aimé dkian. Késumé des observntions de meteorologie, faites entre Ie

Ie' De'ccmbre 1853 et Ie H' r Décernbrc 1855.
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Amiales des sciences pbysiques et naturelles, d'agriculture

et d'industrie. Tomé VIT. 2 d « S. 1 p. Ljonl855. 8°.

Annales de la Societé Linnéenne de Lyon. Tomé II. 2de

Se'rie. Lyon 3 855. 8°.

Table:

e. mulsant et godart. Description de quelques Coléoptères nouveaux

ou peu connus.

et güillebeau. Notes pour servir a 1'histoire des Téné-

brions.

Description d'une nouvelle espèce du genre Dorcus.

et güillebeau. Description de quelques Elatérides.

g. michaud. Description de coquilles fossiles découvertes dans les en-

virons de Hauterive (Isère).

e. mulsant et güillebeau. Notes pour servir a 1'histoire des Lagries.

Note pour servir a 1'histoire des Serpents.

et c. ret. Description des Omocratates et des Héliopa-

thates.

Description d'une espèce nouvelle du genre Paussus.
— Description d'une nouvelle espèce de Buprestide.

et a. gacogne. Description de la larve de 1'Aegosoma sca-

bricorne.

et godart. Description d'une espèce nouvelle d'Hélops.

et güillebeau. Description de deux Coléoptères nouveaux

ou peu connus.

— et c. ret. Essai spécifique sur les Scopaeus des environs

de Lyon.
__ et v. mulsant. Notes pour servir a 1'histoire de 1'Oxypleu-

rus Nodieri.

et c. ret. Description d'une nouvelle espèce de Pandarinus.

Description de quelques Héiniptères-Honioptères

nouveaux ou peu connus.

et godart. Description d'une espèce nouvelle de Lucanide.

et v. mulsant. Description d'une espèce nouvelle du genre

Mycetochares.

et v. mulsant. Description de la larve de 1'Hesperophanes

nebulosus.

et godart. Description de quelques Coléoptères nouveaux
ou peu connus.

Notice sur Louise Caroline d'Aumont.

a. gacogne. Excursion d'un Naturaliste dans les Hautes Alpes.

e. mulsant et p. güillebeau. Description de deux nouvelles espèces

d'Elatérides.

perroud. Description de la larve de 1'Exocentrus halteatus.
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ruRROun. Description (Tuno monstruosite' dans un Rizotrogus acstivus.

Description de quelqucs espèces nouvelles ou pen connnee,

et création de quclques nouveanx genres dans la familie des Longi-

cornes.

Notice d'un genre de Longicorne, a la création dnquel donne

lieu Ie Fissisternus mirabilis, et description de deux nouvelles espèces

en faisant partic.

e. mulsant et f. guillebeau. Description d'une nouvelle espèce d*U-

loma.

Memoires de rAcadémie Imperiale de Médicinc. Tomé XX.
Paris 1856. 4°.

Table:

x. imbert oocanETRG. De ralbrnninurïe pucrpéralc et de scs rapport*

avec 1'eclampsie.

j. ROCiiARD. De 1'inflaence de la navigation et des pays chauds sur la

marcbe de la phthtsie pulmonaire.

l. chapel. Du cancróïde de la face et du traitement qu'il convicnt de

lui appliquer.

dütroclau. Mémoire sur 1'hépatite des pays chauds et les abces du foie.

c. riNix. Du traitement de 1'aliénation mentale aiguë en ge'néral, et

principaleroent par les bains prolongés et les arrosements continus

d'eau fratcho sur la tête.

t. puel. De la catalepsie.

Bulletin de l'Académie Impériale de Médicine. Tomé XXI.

Paris 185G. 8°.

Mémoires de médicine de chirurgie et de pharmacie mili-

taire, 2™ Série. Vol. XVI, XVII. Paris 1856. 8\

Société des antiquaires de la Morinie (Bulletin historique).

17—18 Livr. St. Omer 1856. 8'.

a. jordan. De Torigine des diverses variétés ou especes

d'arbres fruitiers et autres végétaux généralement cul-

tivés pour les besoins de rhomme. Paris 1853. 8°.

Mémoiresur 1'Aegilops triticoide et sur les ques-

tions d'hybridité, de variabilit< : spécifique, qui se ratta-

chent a Thistoire de cette plante. Paris 1856. 8°.

j. b. montpalcon. Souvenirs d'un bibliothécaire ou une v»e

d'horame de lettres en Provincc. Lyon 1856. 8°.
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Comptes rendus hebdomadaires des séances de TAcadémie

des Sciences a Paris, N°. 16—21. 4<\

DUITSCHLAND.

Abhandlungera von den Senckenbergischen Naturforschen-

den Gesellschaft. B. 11. 1 Lief. Frankfort a/M. 1856. 8°.

Inhalt:

o. metteniüs. Ueber einige Farngattungen (Polypodium.)

c. mettenhejmer. Ueber Leptothrix ochracea Kutz. und ihre Beziehung

zur Gallionella ferruginea Ehr.

f. iiessenberg. Mineralogische Notizen.

o. fresenius. Ueber die Algengattungen Pandorina, Gonium und Rha-

phidium.

Jahrbuch der Kais. KönigL Geologischen Reichsanstalt.

6e Jahrgang. N°. 3—4. Wien 1856. 8°.

Inhalt, N°. 3:

h. emmrich. Beitrag zur Kenntniss der Siid-Bayerisehen Molase.

Notiz über den AJpenkalk der Lienzer Gegend.

w. haidinger. Bemerkungen über a. j. pick's Ansichten über die

Sicherheit barometrischer HÖhenmessungen.

von zepharovich. Beitrüge zur Geologie des Pilsener Kreises in Böhmen.

k. peters. Bericht über die geologische Aufnahme in K'arnten 1854.

f. von lidl. Beitrage zur geognostischen Kenntniss des sudwestlichen

Bölimcn.

MÜNiCHSDORFER. Geologisches Vorkommen am Hüitenberger Erzberge

in K'arnten.

v. lipold. Bemerkungen über münichsdorfer's BeschreibungdesHüt-

tenberger Erzberges.

hader. Arbeiten in dem chemischen Laboratorium der K.K. geologi-

schen Reichsanstalt.

N°. 4:

haidinger. Zur Erinnerung an j. czjzek.

j. jokely. Geognostische Verhiiltnisse der Gegend von Mirotitz, Chlu-

metz und Strepeko in Böhmen.

hauer. Allgemeiner Bericht über die geologischen Arbeiten u. s. w.

hochsïetter. Geognostische Studiën aus dem Böhmerwalde.

hauer. Das Quecksilbervorkommen von Gagliano bei Cividale in der

Provinz Udine.

stur. Der Gross-Glockner und die Besteigung derselben.

koristka. Neue Tafeln zur schnellen Berechnung barometrisch gemes-
ener Höhcn.
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«i. wolf. Einige barometrische Höhenbestimmungen im Inukreise Ober-

OeHterreichs, ausgeführt durch dio III Section der K.K. geol. Reichs-

anstalt im Mei 1858.

Verhandlungen der physicalisch-inedicinischen Gesellschnft

in Würzburg. B. VII. 2 Heft. Würzburg 1856. 8\

Inhnlt:

kollikkr. Ueber die Vitalitüt der Ncrvenröhren.

krbss. Die Laubmoo6o Unterfraukcns und des angranzenden Obcrfran-

kischen Steigcrwaldes.

osann. Die Koblcnbattcrie in verbesserter Form.

Neue Thatsachen den Ozon-Wasserstoff betreffend.

kölliker. Einige Bemerkungen über die Kesorption des Fettes im

Darme, über das Vorkommen einer physiologischen Fettleber bei

jungen Saugethiercn, und über die Function der Milz.

" Nacbwcis von Porenkanalchen in den Epidermiszellen von

Ammococtcs durch Prof. leuckart, nebst allgemeinen Bemerkungen

über Porenkanale in Zellmembranen.

vikchow. Ueber die Physiognomie der Cretinen.

Ueber Entründung und Kuptur des Musculus rectus abdominis.

hensen. Ueber die Zuckerbildung in der Leber.

vibchow Die amyloide Degeneration der Lymphdrüsen.

textor. Ungewöhnlicher T
T

r>jprung der inncren Kieferschlagader.

kai r. leber die Gattung Echiodon.

ecuwAKZENBALCH. Leucin in niederen Thiercn.

Denkmaler aus Aegvpten und Aethiopien, nach den Zeich-

nungen der von Seiner Majestat dein Könige von Preus-

sen frieüricii wilhelm IV nach diesen Landern gesen-

deten und in den Jahren 1842—1845 ausgeführten

wissenschaftlichen Expedition, auf Befehl Seiner Majestat

herausgegeben und erlautert von c. b. lepsius. Lieferung

63—75. Berlin 1856. Plano.

Zeitschrift des Deutsch-Oesterreichischen Telegraphen-Ver-

eins. Berlin 1856. 4'.

Die Trojaner am Rheine. Fest-Prograram zu Winckelmans'

Geburtstage. Herausgegeben vom Vorstande des Vereins

von Alterthumsfreunde in llheinlande. -Bonn 1856. 4°.

Berichte über die Verhandlungen der Gesellschaft für Be-

lorderung der Naturwissenschaften zu Freiburg. N°. 14

—

15. 1856. 8°.

25»
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Neues Lausitzisehes Magazin in Auftrage der Oberlausit-

zischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Görlitz.

B. XXIII. XXIV, 1, 3, 4. XXV—XXXIII, 1, 2. Gör-

litz 1846—1856. 8°.

Scriptores rerum Lusaticarum. Sammlung Ober- und Nie-

derlausitzischer Geschichtschreiber. Herausgegeben von

der Oberlausitzischer Gesellschaft der Wissenschaften.

Neuer Polge. B. I—III. Goerlitz 1839—1852. 8°.

ITALIË.

Solymorum Eversio. 8°.

GESCHENK VAN DE COMMISSIE VOOR INTERNATIONALE RUILING.

c

ghézy. Yajnadattabada, on la mort d'Yadjnadatta. Paris

1826. 4°.

Proces-verbal des opérations faites en 1842 pour consta-

ter 1'influence des barrages sur la navigation de FYonne.

Auterne 1842. 4°.

Studbook Trancais, registre des chevaux de pur sang nes

ou importes en Prance. Vol. I—III. Paris 1838

—

1843. 8°.

A. rendu. Études topographiques, médicales et agronomi-

ques sur Ie Brésil. Paris 1848. 8°.

A. jubinal. Une lettre inédite de Montaigne. Paris 1850. 8°.

Annuaire historique pour Pannée 1837, publié par la So-

ciété de 1'histoire de Prance. Paris 1836. 12°.

Cours de dessin sans maitre, d'après la methode de Mad.

cavé. Pol.

Documents submitted to the general court of 1845— 1848.

Boston 1845—1848. 8\

Journal of the house of representatives of the United

States. Washington 1828. 8°.
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Opiuions of the judges of the suprème court of the Uni-

ted States. Washington 1849. 8°.

An inaugural discotirse on arabic and sanskrit literature

delivered in New-IIaven. New-Haven 1843. 8\

Abstract cxhibiting the condition of the banks in Massa-

chusetts. Boston 1852. 8°.

Sixth nnnual report of the trustees of the state reform-

school at Westborougli. Boston 1853. 8°.

Report of the commissioner of patents for 184'G'—1847.

Washington 1847—1848. 8°.

Reports etc. 1850.

Report on the geology of Massachusetts. Part. L1832. 8°.

Report on the geological and agricultural survey of the

state of South-Carolina.. 1844. 8°.

The law of magistrates and constables, in the state of

South-Carolina. Charlestown 1848. 8".

Message from the president of the "United States. 1847

—

1848. 8°.

Defence of Lieut. Col. j. g. frbmont before the military

court martial. 8°.

Colonial records of Connecticut. 1636— 1665. Hartford

1850. 8».

List of patents for inventions and designs, issued bij the

United States from 1790—1847. Washington 1847.8°.

Stryker's American register and magazine. Yol. IV. Was-
hington 1850. 8°.

Report of the prison association of New-York. Albany

1849—1850. 2 Dl. 8°.

The Albany annual register for 1849—1850. Albany

1849—1850. 8°.
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Report to the secretary of war of the United States.

1822. 8°.

Keports of the commissioners on practice and pleadings,

with supplement. Albany 1848—1849. 8°.

United States alraanac and national register. 1850. 12°.

GESCHENK VAN DEN HEER J. D1RKS.

j. dirks. Bijdragen tot de munt- en penningkunde van

Friesland. Workura 1851. 8°.

Aanwinsten van de penningverzameling van het

Friesch genootschap van geschied-, oudheid en taal-

kunde. 8°.

_ JMumismatiek. 8°.

— Wat blijft er nog te verrigten over voor het

Friesch genootschap van geschied-, oudheid- en taal-

kunde? Workum 1852. 8°.

Aanteekeningen van z. c. von uffenbach gedu-

rende zijn verblijf in Friesland in 1710. 8".

Severinus Feyta, of Leuven door maarten van

rossem in het jaar 1&42 berend. Workum 1856. 8°.

De togten der Friezen onder ka rel den groo-

ten tegen de Wilten en Avaren in de jaren 789 en

791. Workum 1847. 8'.

— De Friezen voor Aken in 1248. Workum 1847. 8°.

Dissertatio historico judico inauguralis de Judi-

ciis Vemicis. Amstelodami 1854.

Iets over de beoefening der dichtkunst bij de

oude Friezen. 12°.

Een reisje van Leeuwarden naar Wezel, Kleef

enz. en terug, in 1770. 12°.

3. G. ottema. Het meer Flevo en de Middelzee, of blikken
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op de wartaal van M. uk haan hliiima, in zijn geschrift

over de oudere geschiedenis van Friesland, met betrek •

king tot haren vroegeren en tegenwoord igen waterstaat.

Leeuwarden 1854. 8 3
.

GESCHENK VAN lll-N ïll'A.U I). lUKHKNS DE HAAN.

Elementa mathesis prnclicac. Pars prior. Viennae. 1750. 4\

van lom. Euclidis libri VI priores. Amstelodaroi 1738.8°.

Eleraentorum Euclidis libri XV. Lipsiae 1743. 8°.

Euclidis posteriores libri IX. Erancofurti 1607. 8\

i. newton. Optice libri tres. Londini 1706. 4°.

a. tacquet. Elementa Geometrica Euclidea. Amstelodami

1725. 8°.

i. p. hennert. Cursus mathematici. Pars I—II. Trajecti

ad Rhenum. 1766—1767. 12°.

libellus. Nova geoinetria practica. Amstelodami. 1692. 8°.

De effectibus luminis et de natura colorum. Dissertatie

Londini 1750. 8°.

Le Marquis de l'höpital. Sections coniques. Paris 1707. 4<V

UKiixEii. La mesure des surfaces et des solides. Paris 1740.4°.

belidor. Nouveau cours de mathématique a Tusage de

Tartillerie et du genie. Paris 1725. 4°.

bion. Traite de la construction et des principaux usages

des instruments de mathématique. Paris 1752. 4°.

ozanam. Dictinnnaire mathématique. Paris 1691. 4°.

elairaut. Élémens d'algèbre. Paris 1760. 8°.

bossut. Nouvelles expériences sur la résistance des flui-

des. Paris 1777. 8°.

b. lamy. Élémens des mathéroatiques. Paris 1741. 8°.

nolkbt. Essai sur rélectricité des corps. Paris I7.VJ.
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heisnert. Traite des thermomètres. La Hayc 1758. 8°.

F. TE31PELHOFF. Anfangsgrunde der Analysis des Unend-

lichen. Berlin 1770. 8°.

j. t. mayer. Gründlicher und ausführlicherUnterricht zur

praktischen Geometrie. Göttingen. 1795—1802. 4 Th. 8°.

n. schenmap.k. Analytische Geometrie nebst den erstenGrün-

den der Algebra. Kopenhagen 1779. 8°.

w. snellius. Petri llami meetkonst in XXVII boeken

vervat. Amstelredam 1622. 4°.

J. kepero. Eerste deel van de nieuwe telkonst, inhoudende

verschelde manieren van rekenen. Ter Goude 1626. 4°.

l. valk. 't Werkstellige der sterre-konst mitsgaders van

de toestand des aard-kloots enz. Amsterdam. 4°.

n. coets. De ses eerste boeken der beginselen van Eucli-

des. Leyden 1752. 8°.

r. wa mus. De zes eerste, elfde en twaalfde boeken Eucli-

dis. Arasterdam 1763. 8°.

DISSERTATlëiV;

f. p. l. cerutti. Collectanea quaedam de phthisi pulrao-

num tuberculosa. Lipsiae 1839. 4°.

c. a. kuhlius. De vitiligine ulceroso-serpiginosa integu-

mentorum faciei atque colli etc. Lipsiae 1833. 4°.

h. sonnenkalb. De scabie humana. Lipsiae 1841. 8°.

f. a. oswALDi De nutrimentis quibusdam et medicamentia.

Lipsiae 1847. 8<>.

e. T. pause. De methodis hernias inguinales radicitus sa-

nandi, a signoroni commendatis. Lipsiae 1847. 8°.

A. G. schindler. De cute neonatorum. Lipsiae 1847. 8°.

c. a. berthelen. De hypochondriosis origine. Lipsiae 1846, &o.



( 341
)

c. t. f. sciiützenmeister. De phlegmone colli typhosa.

Lipsiae 1847. 8<>.

c. j. goldiiorn. De archiatris liomanis. Lipsiae 1841. 8°.

f \. iiAitT.MANN. De vulneribus sclopetariis. Lipsiae 1847. 8°.

J. c. j. klotz. De hepate neonatorum. Lipsiae 1847. 8°.

f. e. pomsel. De gangraena nosocomiale. Lipsiae 1847. 8°.

o. c DiBTRicii. De haemospasia. Lipsiae 1847. 8°.

J. c. diener. De menstruatione. Turici 1846. 8°.

J. G. c. jörg. Was Iiat eine Entbindungsschule za leisien

ünd wie muss sie organisirt seyn? Leipzig 1828. 4°.

portal. Quelques considdrations sur les causes du vomis-

sement. 4°.

T. schmidt. De epithematibus humidotepidis. Lipsiae 1847. 4°.

J. radius. De influentia morho anni MDCCCXXXTIT.
Lipsiae 1833. 4°.

f. J. rartoeu Conspectus morbomm aimi MDCCCXXVI7I
ad IX usque in schola policlinica curatoruin. Lipsiae

1830. 4o.

In memoriam e. g. rosii. Lipsiae 1847. 4°.

AANGEKOCHT.
Bulletin de la sociéte' de Thistoire du protestantisme Fran-

cais. 1—

5

me année. Paris 1853—1856. 8<>.

Oeuvres de F. arago (notices scientifiques). Tomé III.

Paris et Leipzig 1856. 8°.

Annalen der Physik und Chemie. N°. 9—11.

Annales de chiraie et de physique. Dec. 1856. 8o.

The natural history review. N<>. XII. 1856. 8°.

Polytechnisches Journal. B. CXL1I. Heft 1—2. 8<>.

krünitz's Encyklopüdie. B. 236—238. 8°.

Archiv für Naturgeschichtc. Jahrg. XXI. Heft 6. 8°.

kügler's Denkmiiler der Kunst. B. IV. fol.

Thesaurus Graecae Liuguae ab n. stephano. N°. 54— 55. fol.



BENIGE WAARNEMINGEN

OVER DE

ZOOGENAAMDE NABEELDEN.
DOOR

J. 6. 9. VAM BREDA.

De Proceedings of the Royal Society van Londen, Vol.

8, N°. 21, bevatten onder anderen eene verhandeling van

den Heer A. claudet, getiteld : on various phenomena of

Refraction through semi-lenses or prisms producing anoma-

ties in the illusion of stereoscopic images, die den 8 sten Mei

van dit jaar (1856) in eene bijeenkomst der Royal Society

werd voorgelezen.

Op het slot van deze verhandeling beschrijft claudet,

hoe bij het horizontaal van en tot elkander bewegen in te-

genovergestelde rigting van twee daartoe ingerigte photo-

graphische teeken ingen (two pairs of superposed glas plw-

tographic pictures), terwijl men in eene stereoscoop ziet, de

voorwerpen niet in de zijdelingsche rigting maar in eene

regte lijn opwaarts en beneden waarts, alsof zij tot den

beschouwer naderden, of zich van hem verwijderden, be-

wogen gezien worden»

Claudet eindigt zijne verhandeling met de volgende

woorden : // but the most curious effect of that motion would

//be, that the objects would appear increasing in size

//while they were receding, and diminishing, while approach-

//ing, which we know is contrary to therule of perspec-

*tive. This is another illusion entirely physiological, and
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//the cause of which may be thus explained : while the

/object appcars moving forward and backward, it retains

//always the same si/e ; but as we expect when it moves

//forward that it should iucrease in size, and when it

// moves backward, that it should decrease, and as it does

//not, we feel that il is diminishing when approaching,

//and increasing when receding," die men aldus in liet

Nederduitsch kan vertalen :

• Maar het opmerkelijkst verschijnsel bij deze beweging,

//is het volgende: dat namelijk de voorwerpen schijnen

//grootcr te worden als zij van ons afwijken, terwijl zij

// kleiner schijnen te worden als zij tot ons naderen, het-

//geen, zooals wij weten, strijdt tegen de regels der door-

/'/igtkunde. Dit verschijnsel is geheel en al phvsiologisch,

//en men kan het op de volgende wijze verklaren: terwijl

it het voorwerp voor- en achterwaarts schijnt te bewegen,

// blijft het dezelfde afmetingen onveranderd behouden

;

//maar daar men verwacht dat het, voorwaarts bewogen,

// in grootte toe moest nemen, en dat het, achterwaarts be-

// wogen, in grootte moest afnemen, en het dit nut doet,

f besluiten wij (we feel) dat het bij de nadering tot ons

*in grootte afgenomen, en omgekeerd bij de verwijdering

* is toegenomen."
1

Deze woorden van claudet hebben mij mijne eigene

waarnemingen herinnerd, die ik mededeelde aan mijne me-

deleden van het voormalig Koninklijk Instituut van \\v-

tenschappen, waarbij hetzelfde opmerkelijk effect plaats

heeft als bij do waarneming van claudet ; hetgeen echter

toen de aandacht mijner geachte medeleden niet bijzonder

tot zich heeft getrokken.

Het door claudet waargcnomene heeft mij mijne vroe-

gere onderzoekingen op nieuw doen opvatten.

En ik verzoek nu de vergunning, zóó om hetgeen ik
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in mijne proeven gelijksoortig met die van claudet vind,

op nieuw bier mede te deelen, als vooral ook om hetgeen

nieuwere onderzoekingen ten gevolge hadden aan het oor-

deel dezer vergadering te onderwerpen.

De mededeeling die ik reeds voor jaren deed, betrof

de nabeelden, (die verschijnselen in het oog, die bij ge-

sloten oogen worden waargenomen, nadat men gedurende

eenigen tijd een sterk lichtend voorwerp heeft aanschouwd,

en die iedereen cmder dien naam bekend zijn).

Mijne eerste waarneming is de volgende:

Men stelle zich nabij een electrisch licht, eene gas-

vlam, de vlam van eene camphine of wel van eene gewone

carcellamp, en beschouwe deze naauwkeurig; daarna be-

dekke men eensklaps de beide oogen met een voor het

licht geheel ondoordringbaar deksel. Na eenige oogenblik-

ken (zonderling genoeg, eerst na eenige oogenblikken) ziet

men de vlam als nabeeld voor zich staan. Men trede nu

achteruit, en oogenblikkelijk ziet men het nabeeld in

uitgebreidheid toenemen, grooter worden. Men begeve zich

nu voorwaarts, en omgekeerd zret men het nabeeld in uit-

gebreidheid afnemen, kleiner worden.

Deze waarneming werdMbor mij reeds vroeger meedgedeeïd.

Eene andere opmerking, welke almede door ieder zeer

gemakkelijk kan gedaan worden, is deze: dat bij het

grooter worden van: het nabeeld, dit nabeeld verder van

den waarnemer verwijderd, gezien wordt, terwijl het nader

bij hem schijnt te komen bij de nadering; het wordt dus

tevens grooter en gaat verder af, en omgekeerd, strijdend

met de regels der doorzigtkunde, even als bij het door

claüdet waargenomen verschijnsel.

Ik behoef er bijkans niet bij te voegen, dat de verkla-

ring er van ook geheel en al dezelfde is, als die welke

claudet van zijne stereoscopische waarneming te regt gaf.

Het nabeeld blijft onveranderd dezelfde afmetingen be-
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houden; bij het achteruit treden zou het kluner moeten

gezien worden, als het door een voorwerp buiten het oog

gelegen in geopende oogen gevormd was; men verwacht,

dat het kleiner zoude worden, dit doet het niet, en men

besluit dus dat het in grootte is toegenomen, en omge-

keerd.

Deze uitlegging is eenvoudig en waar: had men geenc

bewustheid van het voor- en achterwaarts bewegen van het

ligchaam, het nabeeld zoude onveranderd dezelfde grootte

behouden. Men kan haar zelfs nog op eene meer bevat-

telijke wijze voorstellen, die echter in wezenlijkheid vol-

komen met de eerste overeenkomt, en wel op de volgende:

Men ziet het nabeeld stilstaande buiten zich, zooals alles

wat men ziet, op eenen bepaalden afstand van zich, welken

ook. Wanneer men nu achteruit treedt, verbeeldt men zich,

dat men zich van het buiten gelegen voorwerp verwijdert;

men begint het dus verder van zich af te zien ; men heeft

reden om het verder van zich in het ruim te plaatsen

;

wanneer men dit doet, ziet men het tevens grooter worden,

even als men eene mug, die (ligt voorbij het oog vliegt,

groot als een arend ziet, wanneer men zich verbeeldt dat

het insect op een verren afstand van ons zich beweegt.

Dat het inderdaad de kennis is, die men heeft, dat men

zich in de rigting tot of van het nabeeld, zooals het in

het ruim voor ons ligt, beweegt, waardoor de grootte en

de afstand van het nabeeld bepaald wordt, ziet men door

de volgende door mij, indien ik mij wel herinner, nog niet

medegedeelde waarneming.

Zoodra men het oog gesloten heeft, om het nabeeld te

zien, keere men zich om, en men bewege zich regt voor-

uit, zoo dat men zich nu van het lichtend voorwerp, dat

het nabeeld veroorzaakt heeft, verwijdert, en men daaren-

tegen het nabeeld als het ware te gemoet gaat, het als

nadert, men zal het oogcnblikkelijk zien verkleinen, en



( 846
)

even zoo omgekeerd grooter zien worden bij de tegenover-

gestelde beweging; — in één woord, men zal altijd als

men zich beweegt in de rigting, waarin men zich voorstelt

het nabeeld in het ruim te zien, zoodat men het als te

gemoet gaat, dit tot zich zien naderen en tevens kleiner

worden, en omgekeerd.

Eene tweede opmerking is de volgende:

Het is bekend, dat, wanneer men een nabeeld in onver-

anderde rigting blijft beschouwen, men dit langzaam in

lichtsterkte ziet afnemen, en weldra geheel verdwijnen.

Mijne opmerking nu is deze: dat tevens met het afnemen

in lichtsterkte, het nabeeld ook vermindert in gTootte.

Naarmate een nabeeld lichtsterker is, plaatst men het ver-

der van zich af, en ziet men het tevens grooter; naarmate

het ilaauwer wordt, plaatst men het nader bij zich in het

ruim, ziet men het Ilaauwer. Het nabeeld zelf blijft altijd

even groot ; maar de afstand, waarop men iets ziet, wordt,

als er geene andere bepalende oorzaken zijn, door de licht-

sterkte bepaald. Hetzelfde heeft bij voorwerpen plaats

die men met opene oogen ziet, en daarom ook ziet men

het onverlichte gedeelte van de maan, als zij nog geen

kwartier is, kleiner dan het heldere. Indien ik mij niet

vergis, kan men hierin de ware verklaring van de zoo-

genaamde irradiatie zoeken.

Ëene laatste waarneming omtrent stilstaande nabeelden,

is de volgende:

Niet alleen de nabeelden zelve, maar ook het ledige ruim

vergroot en verkleint bij het achteruit- en vooruitgaan.

Wanneer men twee lampen naast elkander plaatst op be-

hoorlijken afstand, en deze beide te gelijk met onbewogene

oogeu beziet, kan men zeer ligt een nabeeld bekomen van

beide deze lichten tevens, een nabeeld, dat dubbeld is,

zoodat men beide lampen , met geslotene even als met

geopende oogen, op eenigen afstand van elkander geplaatst,
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als nabeelden te gelijker tijd ziet. Wanneer men nu zich

achterwaarts beweegt, vergrooten zich de beide nabeelden,

maar wel verre van zich over eikanderen te leggen, ver-

wijderen zij zich van een; de ledige ruimte wordt grooter;

de afstand, die tusschen hen is, wordt, even als zij zelve,

grooter gezien, en omgekeerd.

De verklaring van het verschijnsel volgt onmiddellijk

nit het voorgaande. Ook de afstand blijft bij de bewe-

ging van het ligchaam even groot in het oog; de hoek

in het oog, door de ruimte tusschen de nabeelden gevormd,

verandert niet ; maar men ziet alles verder van zich af,

men werpt het geheel met ai zijne deeleu verder in het

ruim, en omgekeerd.

Hetgeen tot nog toe deze mededeeling bevatte, betrof

verschijnselen, die bij stilstaande, of liever alleen voor- en

achterwaarts bewogene nabeelden werden waargenomen ; maar

men kan ook de nabeelden zijdelings zien bewegen. Het-

geen ik bij de op deze laatste wijze bewogene nabeelden

waarnam, maakt het tweede, nu volgende, indien ik mij niet

vergis, nieuwe gedeelte van mijne mededeeling uit.

Om een nabeeld zijdelings te zien bewegen, moet men het

oog in beweging brengen, en men kan dit doen door het lig-

chaam te bewegen. Wanneer men, een nabeeld zich goed in

het oog gedrukt hebbende, om zich zei ven begint te draai-

jen, ziet men het nabeeld bewegen in de omgekeerde rig-

ting van die, waarin men draait: draait men zich regts,

het nabeeld beweegt links, en omgekeerd.

Staat men daarna eensklaps stil, altijd met geslotene

oogen, men zal onmiddellijk en wel in de eerste oogen-

blikken van het stilstaan, het nabeeld zien bewegen, en

wel in dezelfde rigting, waarin men zich vroeger bewoog:

draaide men vroeger regts, het nabeeld beweegt bij den

stilstand almede regts; draaide men vroeger links, het na*

beeld beweegt bij den stilstand links.
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Deze opmerkelijke verschijnselen, waarvan het mij niet

bekend is, dat zij elders beschreven zijn, hoezeer dit niet

onmogelijk is, laten zich op dezelfde wijze verklaren als

waarop de stilstaande grooter en kleiner wordende nabeel-

den door mij, en de stereoscopische verschijnselen door

claudet verklaard werden.

Wat gebeurt er, wanneer men snel om zich zeiven in een

cirkel ronddraait, en daarna eensklaps stilstaat met geopende

oogen? Iedereen weet het bij eigene ondervinding. In de

eerste oogenblikken na het stilstaan schijnen al de voor-

werpen om ons heen te draaijen, in de omgekeerde rigting

van die, waarin wij ons eenige oogenblikken te voren be-

wogen.

Hetzelfde heeft plaats, als hetgeen geschiedt wanneer

men eenige bewogene voorwerpen aanhoudend aanschouwd

heeft, en eensklaps daarop het oog op rustende voorwerpen

rigt; deze laatste schijnen zich in de tegenovergestelde

rigting aan die van de beweging der vorige te bewegen.

Wat is de reden van het een en ander? Zij is de bewe-

ging van den oogbol. Deze is bij de ronddraaijende bewe-

ging achtergebleven. Natuurlijk, immers het hoofd wordt

al draaijende stilgehouden, niet omgewend. Door het draaijen

bewegen zich de voorwerpen in de omgekeerde rigting aan

die waarin men draait, voorbij het oog. Wanneer men

voorwerpen ziet bewegen, en men die met onbewogen hoofd

beschouwt, volgt het oog altijd de bewogen wordende voor-

werpen ; daardoor wordt het aanhoudend, blijvend zien der

voorwerpen alléén mogelijk. — Bij het stilstaan komt het

terug tot zijn normalen stand, het wordt bewogen in de-

zelfde rigting als waarin vóór weinige oogenblikken het

ligchaam bewogen werd, maar men ziet, wat de beweging

aangaat, volmaakt hetzelfde, of ligchamen regts, dan wel

of de oogbol bij stilstaande voorwerpen links bewogen

wordt; op dezelfde wijze glijden in beide gevallen de beel-
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dun over de retina; in beide gevallen ziet men dezelfde

beweging in dezelfde rigting.

Wat gebeurt er nu bij het nabeeld ?

Volmaakt hetzelfde als bij liet omdraai jen met geepél

oogen. Met het omdraaijen is onafscheidelijk het bewegen

van den oogbol verbonden; even als men niet niezen kan zon-

der de oogen tevens te sluiten, even zoo kan men ook niet

om zich zelf draai jen, zonder dat de oogbol tevens in fa

weging geraakt, zoowel als de oogen open gehouden, als

wanneer deze gesloten zijn.

Bij de geslotene oogen is er echter geen enkel voor-

werp, waarvan het beeld over de retina bewogen wordt ; er

is integendeel een beeld op de retina, dat onveranderd

dezelfde plaats der retina blijft beslaan.

Wat moet men nu zien? liet oog beweegt zich bij den

oogenblikkelijken stilstand in de rigti ng der vorige bewe-

ging van het ligchaam.

Werd het nabeeld door eenig voorwerp buiten het oog

gevormd, het zoude zich in de omgekeerde rigting dier

beweging schijnen te bewegen; nu doet het dit niet, het

blijft op dezelfde plek van de retina; om daar te blijven,

zou het bij geopende oogen eene beweging moeten gehad

hebben in eene tegenovergestelde rigting ; in dezelfde, waar-

in het ligchaam zich bewoog; alles geschiedt in het oog,

alsof het die beweging inderdaad had, men besluit dus

noodzakelijk, dat het inderdaad die beweging heeft ; men

doet het in die rigting bewegen.

Deze verklaring komt volkomen overeen met die, welke

claudet van het stereoscopisch verschijnsel gaf, en met de

mijne van het grooter en kleiner worden van het nabeeld

bij de verschillende voor- en achterwaartsche bewegingen

van het ligchaam.

Men zoude met claudet kunnen zeggen: *thc illusion

//is entirely physiological, and the cause of which may be

VERSL. BN MKDED. APD. NATUUKK. DEEL V. 24



( 350
)

//thus explained: while the object appears moving late-

//rally (in de plaats van forward and backward) it remains

//always at the saine place but as we expect, when the eye

//moves dextrorsum, it should move sinistrorsum, and as it

/>does not, we feel, that it is moving dextrorsum."

Men kan deze verklaring ook op de volgende wijze, die

echter in de hoofdzaak met de vorige overeenkomt, ver-

duidelijken, even als wij dat bij het grooter en kleiner wor-

den van het nabeeld deden.

Men stelle dat men eenig voorwerp in de lucht hori-

zontaal ziet bewegen b. v. een vliegenden vogel, terwijl

men het hoofd onwrikbaar en onveranderlijk in dezelfde

rigting houdt; men stelle dat de vogel van de regter naar

de linkerhand vliegt; wat zal er nu gebeuren? De oogbol

wordt eerst naar de regterzijde bewogen, de vogel vormt

een beeld op de retina. Terwijl de vogel zich nu links

op beweegt, doet de oogbol hetzelfde; de indruk op het

netvlies verandert niet, of bijna niet, van plaats, maar de

oogbol beweegt zich van den regter naar den linkerkant;

de beweging van den oogbol oefent eene werking op het

sensorium, en uit die werking, in verband met het blijven

van den indruk door den vogel verwekt op dezelfde plaats

der retina, besluit men dat de vogel zich naar de linkerzijde

beweegt, met andere woorden ziet men den vogel in die

rigting vliegen ; want het zien eener beweging, is, even

als het zien van grootte en afstand, een gevolg van een

besluit door verschillende beweegredenen opgewekt.

Hetzelfde heeft plaats met het nabeeld: het oog beweegt

zich, even als bij de aanwezigheid van een voorwerp bui-

ten ons, even als bij het ware zien; het beeld blijft even

als bij het toare zien onveranderd op dezelfde plaats van

de retina; men moet dus omtrent de beweging van het

nabeeld hetzelfde besluit vormen als bij het ware voor-

werp; men moet het nabeeld, even als het ware voorwerp,
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dat zich inderdaad bewoog, ook zien bewegen, en dit ge-

schiedt ook inderdaad zóó.

De beweging van het nabeeld was in het beschreven

geval een noodzakelijk gevolg van de beweging van den

oogbol, die veroorzaakt werd door de beweging van I

ligchaam.

Maar ook bij den geheelen stilstand van het ligchaam

ziet men het nabeeld bewegen. Als men een nabeeld op-

lettend, maar zonder eenige inspanning, beschouwt, zal men

het langzaam naar boven zien opklimmen ; na tot op ze-

kere hoogte geklommen te zijn, eenige slingeringen op- en

nederwaarts maken, en daarna verdwijnen.

Ook dit verschijnsel, dat bij den eersten opslag welligt

vreemd voorkomt, laat zich ligt verklaren.

Het is eene bekende zaak, dat, na het sluiten der oogen,

de oogbol in het algemeen onwillekeurig opwaarts gewen-

teld, en dat de cornea onder het bovenste ooglid, als om
d;iiir tegen geweld van buiten beveiligd te zijn, geplaatst

wordt. Ook deze beweging van den oogbol, hoezeer zij

niet onmiddellijk gevoeld wordt, heeft haren invloed op

het sensorium. Hezelfde gebeurt, als wanneer men met ge-

opende oogen een voorwerp in de lucht opwaarts ziet be-

wegen: de oogbol volgt dan die beweging, de indruk van

het opwaarts bewogen ligchaam blijft nagenoeg op de-

zelfde plaats van de retina, maar de oogbol wordt bewo-

gen; en juist uit dit blijven op dezelfde plaats, terwijl de

oogbol het opwaarts bewegend ligchaam volgt, besluit men

dat het voorwerp naar boven stijgt, ziet men het voorwerp

opwaarts bewogen worden. Hetzelfde heeft met het na-

beeld plaats : ook dit verandert niet van plaats op de re-

tina; ook bij het aanwezen van hetzelve, rolt de oogbol

naar boven. — Ook hier besluit men dus, dat het nabeeld

naar boven stijgt, ziet men het nabeeld naar boven rijzen.

24»
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Dan eerst, als de oogbol geheel naar boven is gerold, ge-

ven de oogspieren een weinig toe, de oogbol slingert af-

wisselend naar beneden en naar boven, en het nabeeld

volgt onmiddellijk deze bewegingen.

Zeer opmerkelijk is het, dat de beweging van den oog-

bol, waarvan men op de gewone wijze volstrekt niets

voelt, en die onwillekeurig is, evenwel op de bepaling van

hetgeen men ziet, op de rigting waarin men een voorwerp

bewogen oordeelt, een onloochenbaren invloed heeft, een

invloed, die zoowel bij het zien van waarlijk bewogen

wordende voorwerpen met opene oogen, als bij het zien

der beweging van de nabeelden, wordt waargenomen.

De waarnemingen, die ik in het voorgaande mededeelde,

zijn de volgende

:

l.

Een nabeeld wordt grooter gezien, naarmate men zich

met kennis meer en meer achterwaarts van het lichtend

voorwerp verwijdert, dat aanleiding gaf tot het nabeeld.

2.

Een nabeeld wordt kleiner gezien, naarmate men zich

met kennis meer en meer voorwaarts tot het lichtend voor-

werp nadert, dat aanleiding gaf tot het nabeeld.

3.

Dit toenemen in grootte, zoowel als het afnemen van

het nabeeld, heeft ook plaats, wanneer men zich slechts in

de rigting waarin het nabeeld gezien wordt achter- of voor-

waarts beweegt: wanneer men het nabeeld als te gemoet

gaat, wordt het kleiner; als men er van terug treedt, wordt

het grooter. Het nabeeld kan dus kleiner worden, als men,

zich omgekeerd hebbende, zich van het lichtend ligchaam

verwijdert, en omgekeerd.

4.

In strijd met de regelen der doorzigtkunde wordt het
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nabeeld grooter als men er zich van verwijdert, en klei-

ner als men er aan nadert.

5.

Wanneer men een nabeeld stilstaand beschouwt, wordt

het steeds kleiner, terwijl het tevens in helderheid afneemt.

6.

Wanneer twee nabeelden te gelijker tijd nevens elkan-

der gezien worden, naderen beide tot elkander bij het voor-

uitbewegen van het ligchaam, en wordt de afstand tusschen

beide grooter bij het achteruitgaan , zoodat zij nimmer

elkander aanraken, nimmer elkander bedekken.

7.

Wanneer men zich snel omdraait met een nabeeld in

het oog, ziet men dit in de rigting, omgekeerd aan die

waarin men men draait, zijdelings bewogen worden.

8.

Wanneer men met het nabeeld in het oog zicli snel

omgedraaid hebbende, eensklaps stil houdt, ziet men in de

eerste tijdstippen het nabeeld bewogen worden in dezelfde

rigting, waarin men zich vroeger omdraaide; in eene rig-

ting, tegenovergesteld aan die, waarin men in dezelfde

omstandigheid voorwerpen met opene oogen gezien, ziet

bewegen.

9;

Wanneer men het hoofd met het geheele ligchaam stil-

houdende, een nabeeld aanschouwt, ziet men dit opwaarts

bewegen, omhoog eenige slingeringen maken, en daarna

verdwijnen.

Van al deze waarnemingen raogt het mij gelukken,

indien ik mij niet vergis, de verklaring tevens met de

verschijnselen mede te deelen.
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STELLING VAN SECCHI TE ROME

OMTRENT

DEN KING VAN SATURNUS,

GETOETST AAN METINGEN, VOLBRAGT OF HET OBSERVATORIUM

DER HOOGESCaOOL TE LEIDBN,

DOOR

F. K A 1 S E R.

De gunstige standplaatsen aan den hemel, die de planeet

Saturnus gedurende de laatste jaren voor Europa heeft in-

genomen, heeft velen aanleiding gegeven tot eene naauw-

gezette waarneming van dat hemellicht, met de zoogenaamde

reuzenkijkers, die sedert eenigen tijd niet slechts aanmer-

kelijke verbeteringen hebben ondergaan, maar ook zeer

vermenigvuldigd zijn geworden. Velen hebben de planeet

Saturnus met aandacht gadegeslagen, en met uitvoerigheid

de bijzonderheden medegedeeld, die zij bij dat ügchaam

zagen of meenden te bespeuren. Anderen hebben zich niet

bij het enkel beschouwen dier planeet bepaald, maar ook,

door nieuwe metingen, hechte grondslagen voor hunne on-

derzoekingen trachten te leggen. Die verschillende beschou-

wingen en metingen hebben tot een aantal uitkomsten ge-

leid, die de aandacht der sterrekundigen zouden verdienen,

al hadden zij niet, door haar zonderling voorkomen, eene

algemeene belangstelling opgewekt ; want de planeet Satur-

nus is, boven andere ligchamen van het zonnestelsel,, ge-
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schikt om ons op het spoor te brengen van geheime wer-

kingen der natuur, wier ontdekking als het naaste doel

der wetenschap moet worden aangemerkt. Willen wij ons

echter niet laten misleiden door de waarnemingen omtrent

de planeet Saturnus, die zich zoowel door moeijelijkheid

als door bedriegel ijkheid kenmerken, zoo moeten wij uiterst

behoedzaam zijn in onze gevolgtrekkingen, en vooral zorg

dragen dat wij geene verschijnselen aan de planeet zelve

toeschrijven, die alleen in onze verbeelding liggen, of aan

geheel andere bronnen dan de planeet zelve haren oorsprong

ontleenen. In de laatste jaren heeft men merkwaardige

bijzonderheden bij de planeet Saturnus ontdekt, wier be-

staan niet of naauwelijks in twijfel kan worden getrokken;

maar andere vermeende ontdekkingen omtrent dat ligchaam

zullen vermoedelijk door latere waarnemingen worden ge-

logenstraft, en, hoe zonderling het schijne, de meest ge-

gronde bedenkingen kunnen worden ingebragt tegen de

gevolgtrekkingen, die men uit regtstreeksche metingen heeft

afgeleid, ofschoon men geneigd zoude zijn om juist deze

den hoogsten graad van zekerheid toe te kennen. Ik heb

vroeger mijne bedenkingen medegedeeld tegen eene ver-

meende uitkomst omtrent den ring van Saturnus, die, door

eenen van de meest beroemde der thans levende sterrekun-

digen, als een noodwendig gevolg der metingen werd aan-

genomen *), en ik heb redenen om te gelooven, dat die

bedenkingen bij velen ingang hebben gevonden. Nu ver-

meen ik te moeten opkomen tegen eene andere uitkomst,

door een
1

anderen beroemden sterrekundige uit zijne me-

tingen afgeleid, en het bewijs te kunnen en daarom te

moeten leveren, dat ook deze over het wezen der planeet

geen nieuw licht verspreidt, maar alleen in de fouten der

metingen haren grondslag heeft.

*) Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Weten-

schappen. Deel III, bladz. 186 en Deel V, bladz. 150.
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In de maand Januarij van het tegenwoordig jaar 1856

gaf de sterrekundige secche te Rome, in de Monthly

Notices of the Royal Astronomical Society (Vol. XVI,
pag 50) een verslag van zijne metingen de planeet Saturnus

betreffende. Met observatorium onder zijn bestuur was kort

te voren toegerust met eenen reuzenkijker, van dezelfde

grootte als die te Dorpat en, even als deze, uit het be-

roemde optisch Instituut te München voortgevloeid, maar

gewijzigd naar de belangrijke verbeteringen, tot welke de

vooruitgang van kunst en wetenschap, gedurende het vierde-

deel eener eeuw, aanleiding had gegeven. Men zoude ver-

wachten dat een werktuig van zulke afmetingen, zoo doel-

matig ingerigt en op een zoo vast observatorium als dat

van Home,, in de handen van eenen zoo geoefenden waar-

nemer als secchi, metingen van de uiterste volkomenheid

moest opleveren ; maar de metingen omtrent de planeet

Saturnus, door seccih met dat werktuig volbragt, werden

door hem zelven even zoo onbevredigend genoemd, als zij

door anderen daarvoor gehouden konden worden. Vooral

werd seccih getroffen door de zeer groöte verschillen tus-

schen de uitkomsten,, door hem, voor de middellijn van

den buitenrand des rings op verschillende tijden verkre-

gen, en hij meende dat althans deze verschillen de onver-

mijdelijke fouten der metingen, volbragt met een werktuig

als het zijne, zeer aanmerkelijk moesten overtreffen. De

verklaring dier verschillen werd alzoo in de planeet zelve

gezocht, en daarbij moest de aandacht spoedig vallen op

eene eigenschap van den ring, die, zoo zij werkelijk be-

staat, de schijnbare middellijn van diens buitenrand eene

veranderlijke grootte moet doen aannemen.

Wij zien den ring van Saturnus altijd in eenen schuin-

schen stand, en hij moet daarom voor ons het voorkomen

van eene ellips aannemen, ook dan wanneer hij in zich zel-

ven volkomen cirkelvormig is. De groote as van de ellips.
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waaronder de ring zich vertoont, wordt dan alleenlijk

bepaald door de ware middellij n van den ring, verbonden

met dan tijdelijken afstand der planeet tot de aarde. De

kleine as dier ellips hangt niet alleen van de genoemde

grootheden af, maar ook van den stand des rings met

betrekking tot ons oog, en bepaaldelijk van den hoek, dien

de vlakte van den ring maakt met de Jijn, van de planeet

naar ons oog getrokken. Is nu de ring volkomen cirkel-

vormig en onveranderlijk in grootte, dan zal ook de groote

as van de ellips, waaronder zich ons de buitenrand des

rings vertoont, op denzelfden afstand der planeet, voor

ons steeds dezelfde grootte hebben, terwijl de kleine as dier

ellips hare grootte met den evengenoemden hoek verandert.

Is daarentegen de ring, hoezeer overanderlijk il grootte en

gedaante, in zich zelven elliptisch, terwijl hij zich om eene

BÉ wentelt, die op zijne vlakte loodregt staat, zoo zal hij

zieh niettemin onder den vorm van eene ellips blijven

vertoonen, maar de groote as dier ellips zal aan eene re-

gelmatige afwisseling in grootte onderworpen wezen. De

groote as der ellips, waaronder de ring zich vertoont,

wordt bepaald door den hoek, dien de uiterste der raak-

lijnen met elkander maken, van ons oog naar den buiten-

rand van den ring getrokken. Is de ring in zich zel-

ven elliptisch en op de bovengemelde wijze in eene om-

wentelende beweging, zoo zullen die raaklijnen, bij afwis-

seling, door de uiteinden van zijne ware groote as, door

die van zijne kleine as en door die van zijne overige raid-

dellijnen loopen. In die schijnbare groote as meten wij

dus, in dat geval, nu eens de groote, dan weder de kleine

ware as en meestal eene andere middellijn van den ring,

en tusschen de metingen, op verschillende tijden volbragt,

zullen zich verschillen openbaren, wier grootst bedrag met

liet verschil tusschen de ware assen des rings overeen

komf. In het tijdvak, gedurende hetwelk de Ting elke
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zijner wentelingen volbragt, moet zijne groote as, zoowel

als zijne kleine as, tweemalen den stand van de lijn

aannemen, die zich voor ons als zijne groote as vertoont,

en die schijnbare groote as moet eene afwisseling in grootte

ondergaan, in een tijdperk, tweemalen kleiner dan dat

waarin de ring zelf zijn vroegeren stand herneemt.

Secchi heeft onderzocht in hoever de stelling, dat de

ring van Saturnus eene elliptische gedaante heeft en zich

om eene as wentelt, die loodregt op zijne vlakte staat,

verraogt zijne metingen omtrent de schijnbare groote as

van den buitenrand des rings met elkander in overeen-

stemming te brengen. De oudere hekschel had den ring

van Saturnus eene wenteling in een bepaald tijdvak toege-

kend, maar dat tijdvak streed tegen de afwisseling door

secchi waargenomen. Men kan echter niet veronderstellen

dat ai de verschillende deelen van den ring in hetzelfde

tijdvak hunne wentelingen om de planeet volbrengen, en

de omloopstijd van de deelen des rings aan zijnen buiten-

rand gelegen, dien secchi alleen te kennen had, is zon-

der twijfel aanmerkelijk onderscheiden van dien der deelen

welke den binnenrand des rings innemen. Secchi bere-

kende den omloopstijd dien een wachter van Saturnus zoude

verkrijgen, indien hij zoo ver als de buitenrand des rings

van haar middelpunt verwijderd ware, en bevond dat die

omloopstijd, met eene kleine wijziging, aan het geheel zij-

ner metingen voldeed. Zijne metingen kwamen met el-

kander in de gewenschte overeenstemming, als hij aannam

dat de buitenrand des rings zich in 14u 23m 19 s
, middel-

baren zonnetijd, eenmaal om de planeet wentelt en zoo-

danig eene elliptische gedaante heeft, dat het verschil zij-

ner assen zich ons, bij den middelbaren afstand der pla-

neet, onder eenen hoek van 0",732 moet vertoonen.

De oorspronkelijke metingen van secchi, waaraan hij

zijne stelling toetste, gaven voor de groote as van den
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buitenrand des rings, herleid tot den middelbaren afstand

der planeet tot de aarde, de volgende uitkomsten :

DATUM.
STERRE-TIJD

TB
ROME.

WAARGENOMEN
OROOTE A8
DES RINOS.

VERSCHIL
MET BET MIDDEN.

1855. 30 Nov. . . 2«,30 40",851 + 0",024

5 Dec. . . 1 ,45 41 ,324 —
- ,449

14 » . . 3 ,00 41 ,068 — ,193

15 // 3 ,30 41 ,443 — ,568

16 ff
i

3 ,30 40 ,812 + ,063

23 ff . 4 ,10 41 ,118 — ,243

24 ff . 4 ,10 40 ,564 + ,311

27 ff . 3 ,40 40 ,412 + ,463

// ff 4 ,10 40 ,623 + ,252

30 ft . 3 ,50 40 ,710 + ,165

it ff 4 ,20 41 ,090 — ,215

1856. 9 Jan. . 5 ,28 40 ,483 + ,392

Algemeen midden 40",875.

Wij zien dat de uitkomsten voor de schijnbare groote

as des rings, op verschillende dagen verkregen, meer dan

eenc volle secunde uit elkander loopen en dat hare ver-

schillen met het algemeen midden tot eene halve secunde

opklimmen. Indien deze verschillen moeten worden toe-

geschreven alleen aan de fouten der waarnemingen, met

zulk een werktuig als dat te Rome volbragt, heeft men

inderdaad redenen om zich te verwonderen over den staat,

waarin de metingen aan den hemel nog steeds verkeeren,

in weerwil van al de inspanning waarmede aan hare vol-

making is gearbeid en in weerwil van al de schatten, die

aan de vervaardiging van groote meetwerktuigen zijn te

koste gelegd, secciii heeft de gevonden uitkomsten, naar

zijne stelling, tot ccnc grootheid herleid, die het geraid-
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deld bedrag van de schijnbare groote as des rings moet

uitdrukken. Hij nam daarbij aan, dat op den 24sten De-

cember 1855, te 4U 10m sterre-tijd, de ware kleine as

des rings met de schijnbare groote as zamenviel, zoodat

de laatstgenoemde zich op dat oogenblik onder hare kleinste

waarde vertoonde, en in die veronderstelling verkreeg hij

de volgende uitkomsten, bij welke aan de vroeger gevon-

dene onderlinge verschillen, eene wijziging van niet min-

der dan 0",714 werd toegebragt.

D'ATUM.
STERRE-TIJD

TE
ROME.

VERBETERDE
GROOTE AS
DES RINGS.

VERSCHIL
MET HET MIDDEN.

1855. 30 Nov. . . 2 U ,30 41",105 — 0",118

5 Dec. 1 ,45 41 ,001 — ,014

14 // 3 ,00 41 ,313 — ,326

15 » 3 ,30 41 ,095 — ,108-

16 // 3 ,30 41 ,146 — ,159

23 // 4 ,10 40 ,883 -f- ,104

24 // 4 ,10 40 ,930 + ,057

27 // 3 ,40 40 ,746 -f- ,241

// // 4 ,10 40 ,903 + ,084

30 // 3 ,50 40 ,870 + ,117

// // 4 ,20 41 ,090 — ,108

1856. 9 Jan, . 5 ,28 40 ,763 -f- ,224

Algemeen midden 40"987.

Naar het oordeel van SECcffi zijn de overblijvende

verschillen tusschen de uitkomsten zijner metingen, nadat

zij de verbeteringen hadden ondergaan die zijne stelling

medëbragt, niet grooter dan het door hem gebezigd werk-

tuig liet verwachten, en hij meende daarin eene krachtige

bevestiging van zijne stelling te vinden. Die meening

werd versterkt door de opmerking, dat ook de metingen
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van lasskll zoo groote onderlinge afwijkingen als de

zijne verrieden, en inderdaad, indien verschillen, tussclieu

uitkomsten voor de groote as v;m den buitenrand des

rings van Saturnus verkregen, in het algemeen de stelling

van SECcm moeten bevestigen, zoude nagenoeg elke reeks

van metingen omtrent de planeet Saturnus daartoe het hare

bijdragen. Bijna nimmer werd eeue reeks van metingen

omtrent de planeet Saturnus in zoo groote uitvoerigheid

medegedeeld, dat zij een
1

strengen toets der stelling van

SECcm gedoogt ; maar ook de uitkomsteu, door verschil-

lende waarnemers voor de groote as van den buitenrand

des rings verkregen, loopen derwijze uiteen, dat het moei-

j el ij lc kan vallen hare verschillen aan de fouten der me-

tingen toe te schrijven. Dit zal zich duidelijk verraden

in de volgende zamenstelling van de uitkomsten, die men

voor de genoemde groote as heeft verkregen, sedert den

tijd waarop fhaUiNHOFER aan de werktuigen, voor fijne

metingen aan den hemel bestemd, zoo groote verbeteringen

heeft toegebragt. De uitkomsten zijn natuurlijkerwijze her-

leid tot den middelbaren afstand der planeet tot de aarde.

w. struve. 1826. 40",10. Astr. Nachr. N°. 97 en 139.

bessel. 1831. 39 ,31. Astr. Nachr. N°. 189 en 275.

Kon. Beob. Ablh. XVI en XVII.

enckk. 1837. 40 ,93. Abh.der BerZJ cad.1 83 S,pag. 16.

bessbl. 1887. 39 ,40. Kön. Beob.Abth. XXIII, pag. 88.

galle. 1838. 40 ,90. Abh. der Berl. Acad. 1838.

main. 1840. 38 ,33. Greenicich Observ. 1840.

bond. 1850. 39 ,35. gould's Astr. /otmi.Vol. I, pag. 5.

o. struve. 1851. 39 ,73. Sur les dimensions des anneaux

de Saturne, pag. 441.

i.assell. 1853. 40 ,88. Mont/d. Not. of the R. Astr.

Society. Vol. XIII, pag. 182.

JACon. 1853. 39 ,91. Ibid. Vol. MM. pag. 241.
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matn. 1855. 39 ,73. Ibid. Vol. XVI, pag. 35.

de la rue. 1855. 39 ,83. Ibid. Vol. XVI, pag. 43.

SECCiir. 1855. 40 ,99. Ibid. Vol. XVI, pag. 52.

jacob. 1856. 40 ,50. Ibid. Vol. XVI, pag. 124,

Aslr. N. N°. 1035.

de la rue. 1856. 39 ,51. Ibid. Vol. XVI, pag. 155.

kaiser. 1856. 39 ,51.

Een blik op de bovenstaande reeks van getallen kan

het gevoelen billijken, dat de buitenrand des rings van

Saturnus, voor ons oog, aan groote veranderingen onder-

worpen is, en moge de aard dier veranderingen zich niet

duidelijk in de bovenstaande zamenstelling van einduit-

komsten verraden, de verklaring dier veranderingen, door

secchi gegeven, moet zich althans door hare natuurlijk-

heid en ongezochtheid aanbevelen. Is zij juist, zoo kan

men haar bovendien eene groote belangrijkheid niet ont-

zeggen; want voor de theorie van den ring van Saturnus,

die zoo vele groote vernuften heeft bezig gehouden, zoude

de ontdekking van zijne elliptische gedaante als een hoogst

gewigtig feit beschouwd moeten worden, en die ellipti-

sche gedaante zoude ons in staat stellen den omloopstijd,

althans van een deel des rings, met een' hoogen graad van

juistheid te bepalen, terwijl geene theoretische of prakti-

sche onderzoekingen daaromtrent de gewenschte zekerheid

konden geven. Is de verklaring van secchi daarentegen

onjuist, zoo zoude zij tot valsche gevolgtrekkingen, in

een belangrijk deel der wetenschap, kunnen leiden, en

daarom moet men haar de moeite van een beslissend on-

derzoek overwaardig achten. Ik heb mij beijverd om dat

onderzoek te volbrengen. Zijne einduitkomst leidde mij

tot de overtuiging, dat de verschillen, tusschen de waarden

voor de groote as van den buitenrand des rings van Sa-

turnus verkregen, uit niets anders dan de fouten der me-
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tingen zijn voortgevloeid eu dat de ring van Satumus de

elliptische gedaante niet heeft, die door skcchi, om die

verschillen te verklaren, met schijnbaar zoo gelukkige

gevolgen werd ter hul pc geroepen.

Ongetwijfeld zal het velen moeite kosten, om te geloo-

ven dat de verschillen tusschen de bovenstaande einduit-

komsten aan de fouten der metingen moeten worden toe-

geschreven, liet verschil tusschen de grootste en de

kleinste der gevondene waarden bedraagt niet minder dan

2",66, en alzoo T\r van het geheel eener grootheid, die

toch 40" aan den hemel inneemt, en verwerpt men de

uitkomst door main in het jaar 1840 verkregen, dan be-

houdt het grootst verschil toch nog eene waarde van

1",68 en alzoo van ^\ des geheels. Men zoude geene

fouten van die grootte verwachten bij metingen, volbragt

met werktuigen, die ook bestemd zijn voor de bepaling

van parallaxeu der vaste sterren, welke hoogstens een

paar tiende deelen eener secunde bedragen; maar aan de

metingen omtrent de grootte der planeten zijn buitenge-

wone moeij el ijk heden verbonden, die zich bij geen dier

ligchamen zoo zeer als bij de planeet Satumus doen ge-

voelen. Vestigt men zijne aandacht op de overige metin-

gen, die de grootte der planeten betreffen, zoo bespeurt

men ook, dat de verschillen bij Satumus niet zoo veel

grooter dan bij andere planeten zijn, en men zoude ze-

kerlijk al tot wonderbaarlijke uitkomsten geraken, indien

men den oorsprong van al die verschillen in de planeten

zelve wilde vinden. De verschillen tusschen de bovenge-

melde einduitkomsten pleiten ook niet voor de stelling van

secchi, maar strijden daartegen, omdat zij met den vorm

van den ring van Satumus, door secchi bepaald, vol-

strekt onvereenigbaar zijn. Naar de uitkomst, door secchi

uit zijne metingen afgeleid, kan de middellijn van den

buitenrand des rings van Satumus eene verandering on-
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dergaan van niet meer dan omtrent 0",732, terwijl men

verschillen van 2",66 of 1",68 gevonden heeft en alzoo

nog verschillen van 1",93 of 0",95 over houdt, die zich

in geen geval uit de stelling van secchi laten verklaren.

De bovenstaande zauien stelling van einduitkomsten, in

vereeniging met de metingen van SECCiir, laat de waarheid

van diens stelling alzoo voor het minst onbeslist, en hare

beslissing kan alleenlijk verwacht worden van eene nieuwe

en lange reeks van metingen, opzettelijk voor dat doel

in het werk gesteld, indien deze in zich zelve de ken-

merken eener beslissende naauwkeurigheid mag dragen.

Het zal misschien als vermetel en verwaand worden

beschouwd, dat ik, in mijn trillend en waggelend celletje,

boven de daken van het gebouw der Hoogeschool te Lei-

den, met een der kleinste werktuigen die thans voor me-

tingen aan den hemel worden aangewend, een geschil heb

willen beslissen, dat, naar mijne eigene overtuiging, met

de grootste werktuigen van den tegenwoordigen tijd, op

de best ingerigte sterrewachten, niet is beslist geworden.

Ik zal die vermetelheid en verwaandheid gereedelijk erken-

nen, zoo men het bewijs levert, dat mijne poging ijdel

was. Sedert lang heb ik het betreurd, dat onze kennis

van de grootte en daarmede van de digtheid der planeten

zoo weinig de getuigenis draagt van de tegenwoordige voor-

treffelijkheid der sterrekunde, en ik betreurde dit te meer,

daar ik meende dat dit niet slechts anders wezen moest,

maar ook anders wezen kon. Men zal het mij daarom

ook, zoo ik hoop, vergeven, dat ik, hoe gering de hulp-

middelen mogen zijn die mij ten dienste staan, eene bij-

drage wil trachten te leveren, ter verbetering van een be-

langrijk onderdeel der wetenschap, welks onvolkomenheid

men toch niet op goede gronden zal kunnen tegenspreken.

Men heeft de ligchamen des zonnestelsels veelal met den

dradenmikrometer uitgemeten. De dradenmikrometer, zoo
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als die door fraunhofbk werd ingerigt en nog aan de

beroemde werkplaats, die zijnen naam draagt, vervaardigd

wordt, is op zich zelf, naar mijne schatting, een der al-

lervolkomenste werktuigen, die de tegenwoordige sterre-

kunde heeft aan te wijzen. Ik acht echter dat werktuig

voor het uitmeten van de ligchamen des zonnestelsels on-

geschikt, om redenen, die ik reeds bij eene vroegere gele-

genheid heb medegedeeld *) en ik zoude in mijne weige-

ring, om dat werktuig voor het uitmeten van de ligchamen

des zonnestelsels aan te wenden, onder alle omstandigheden

blijven volharden, wegens mijne overtuiging, dat elke po-

ging daartoe tot min of meer verkeerde uitkomsten moet

leiden, liet meest geschikt werktuig voor het uitmeten

van de ligchamen des zonnestelsels is, in mijn oog, de

heliometer; maar overwegende dat het Rijk der Nederlai.-

den voor de verbetering van het observatorium te Leiden,

in het tijdvak van dertig jaren, gedurende hetwelk ik in

verschillende betrekkingen aan dat observatorium werkzaam

vai, netto de som van vijftien-honderd guldens ten beste

had, kan ik de hoop niet voeden, dat ik ooit met een

werktuig zal mogen arbeiden, welks prijs in tienduizend-

tallen van guldens wordt uitgedrukt. Er bestaan vele mi-

kroineters met dubbele beelden, die in hun gebruik met

den heliometer schijnen overeen te komen, wier prijzen van

een paar honderd tot eenige duizende guldens beloopen,

en van welke een der allergoedkoopste voor mij niet on-

bereikbaar behoefde te blijven. Ongelukkiglijk hebben die

mikrometers met dubbele beelden, in het algemeen, niet

veel meer dan de bewijzen hunner onbruikbaarheid opge-

leverd; maar onder de talrijke werktuigen van dien aard

is er toch 6én
%
van hetwelk ik reeds voor jaren iets goeds

verwachtte, namelijk de mikrometer, bedacht door den be-

*) Verslagen en Meuedeelhrjen, Deel III, bladr.
l

l'12.

VER8L. KN MEDED. AFU. HATUÜRK. DBEL V. 2:i
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roemden koninklijken sterrekundige van Groot-Brittanje,

G. b. airy, die sedert het jaar 1840 op het observatorium

te Greenwich wordt gebruikt en aan wien, na dien tijd,

belangrijke verbeteringen zijn toegebragt. Ik meende dat

de mikrometer van airy, indien hij werkelijk zulke zui-

vere beelden vertoont als men reden had te veronderstellen,

mits hij op eene doelmatige wijze werd gebruikt, tot zeer

naauwkeurige uitkomsten moest leiden. Zijn doelmatig ge-

bruik moest, naar mijne meening, de juiste bepaling zijner

natuurlijke fouten door den dradenmikrometer insluiten,

en daarom moest hij zoodanig worden ingerigt, dat hij

vóór den dradenmikrometer kon worden aangeschroefd.

De Heer simms te London, die den mikrometer van het

observatorium te Greenwich had vervaardigd, heeft zulk een

werktuig, voor een geringen prijs, op mijn verzoek, ook

aan het observatorium te Leiden geleverd; maar hij heeft

niet voldaan aan mijnen wensch, die ligtelijk vervuld had

kunnen worden, om den mikrometer zoodanig ingerigt te

zien, dat hij zich vóór den dradenmikrometer liet aan-

schroeven. Mijne ontevredenheid daarover heeft den En-

gelschen sterrekundige grant bevreemd *"); maar het on-

derzoek dat ik met die inrigting bedoelde, en dat nu uiterst

moeijelijk is geworden, heeft zich niettemin noodzakelijk

betoond, indien men met den mikrometer van airy geene

valsche uitkomsten wil verkrijgen. De Heer main is on-

langs f) te voorschijn getreden met de uitkomsten van

metingen omtrent de ligchamen des zonnestelsels, gedu-

rende veertien jaren aan het observatorium te Greenwich

met den mikrometer van airy en onder diens oog volbragt.

De uitkomsten dier metingen rusten niet op het door mij

bedoeld onderzoek, en het is mij gebleken, dat zij reeds

*) Monthl Not. of the R. A. Soc, Vol. XVI, pag. 146.

f) Idem Vol. XVI, pag, 139. 1
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daarom aan standvastige fouten moeten lijden, die; de on-

vermijdelijke fouten der waarnemingen zeer ver te boven

gaan. Ik heb met den mi krometer van airv reeds een

groot aantal onderzoekingen en metingen volbragt, die mijn

vroeger vermoeden bevestigen, dat dit werktuig tot uitkom-

sten van eene hooge naauwkeurigheid kan leiden, indien

het geheel anders wordt gebruikt, dan het tot heden is

gebruikt geworden. Ik hoop eerlang een uitvoerig verslag

van die metingen en onderzoekingen te geven, en ontleen

nu daaraan alleenlijk de metingen, die uitsluitend zijn vol-

bragt, om de stelling van secchi, omtrent den ring van

Saturnus, aan een nieuw onderzoek te onderwerpen.

Reeds in de maanden Maart en April van dit jaar heb

ik de schijnbare groote as van den buitenrand des rings

van Saturnus, met den mikrometer van amy herhaaldelijk

uitgemeten. De luchtsgesteldheid was toen, op den duur»

voor het volbrengen van zulke metingen hoogst ongunstig,

en de metingen zouden veel naauwkeuriger zijn geweest,

indien zij onder eene rustige en zuivere lucht volbragt

hadden kunnen worden. Die metingen schenen echter eene

beslissende uitspraak omtrent de stelling van secchi toe

te laten; maar, in weerwil daarvan, heb ik de metingen

in het najaar nog eens opgevat, toen de planeet weder uit

de zonnestralen was te voorschijn getreden. De luchts-

gesteldheid was toen, in bet algemeen, niet veel beter dan

vroeger. Van den 16den November tot den 16den De-

cember was het zelfs aanhoudend betrokken ; maar bij de

tweede meting van den 16den December vertoonde de pla-

neet Saturnus zich. door den mikrometer gezien, zoo rus-

tig, scherp en zuiver, dat daaruit bleek wat met dat werk-

tuig volbragt zoude kunnen worden, indien men zich den

tijd gunde om de meest gunstige gesteldheden der lucht

af te wachten. Ik zoude geneigd zijn,om der uitkomst, toen

verkregen, eene tien malen zoo groote waarde als iedere

N -
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der overige toe te kennen; maar de einduitkomst zoude

daardoor volstrekt niet veranderd worden, omdat zij met het

midden uit alle volkomen overeenstemt. De uitkomsten

mijner metingen zijn in de volgende tabel vereenigd.

MIDDELBARE TIJD
LEIDEN

SCH. GR.
AS DES
RINGS IN

SCH. GR. AS
DES RINGS

"IXT

GR. AS DES
RINGS

HERLEID
VERSCHIL
MET

1856. OMW. DER
SCHROEF.

ia

SECUNDEN. TOT MIDD.
AFSTAND.

HET MIDDEN.

10 Maart 9" 23'" 6,573 42",36 39", 55 — 0",04

// // 9 48 6,550 42
,
21 39

;
41 + ,10

25 // 8 50 6,356 40 .91 39
,
26 + ,25

// // 9 35 6,384 41 . 09 39 .44 + ,07

// // 10 12 6,386 41 . 11 39 . 45 + ,06

26 // 7 15 6,409 41 . 26 39
,
67 — ,16

// // 9 17 6,424 41 ,36 39 77 — ,26

// // 10 6 6,407 41 25 39 M — ,15

27 8 32 6,380 41 07 39 ,56 — ,05

// // 9 41 6,398 41 ,19 39 ,67 — ,16

// // 10 12 6,409 41 ,26 39 ! 74 — ,23

28 v 7 40 6,370 41 00 39 56 — ,05

// // 8 57 6,322 40 ,67 39 ,25 + ,26

// // 10 6,366 40 ,97 39 ,53 — ,02

29 // 7 20 6,346 40 ,84 39 ,47 + ,04

// // 8 40 6,388 41 ,12 39 ,74 — ,23

30 // 7 20 6,375 41 ,04 39 ,73 — ,22

// n 8 40 6,355 40 ,90 39 ,60 — ,09

31 // 7 20 6,335 40 ,76 39 ,53 — ,02

// // 8 35 6,34] 40 ,80 39 ,58 — ,07

19 April 8 30 6,124 89 ,35 39 ,33 + ,18

20 // 7 45 6,141 39 ,46 39 ,50 + ,01

21 7 37 6,136 39 ,43 39 ,53 — ,02

26 // 7 50 6,080 39 ,06 39 ,42 + ,09

// /t 9 10 6,093 39 ,14 39 ,51 + ,00

29 // 8 5 6,092 39 ,13 39 ,65 — ,14

ai Oct. 11 15 6,797 43 . 88 39
,

38 + ,13

5 Nov. 11 37 6,845 44
,
21 39 . 33 4- ,18
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MIDDELBARE TUI»
LEIDEN

BC1I. OS.
A8 DES
RIN08 IN

SCH. GK. AS
DBS RING8

IN

8ECU.N

OH. A8 D£8
RINOS

iieri.i.:ii

VERSCHIL
MLT

1856. OMW. DUB
SCHROEF.

TOT il'.l>l>.

AFSTAND.
II KT MIDDEN.

10 Nov. 11" 15- 6,895 44" ,54 89",29 + 0",22
12 ff 11 10 6,921 44 ,72 39 ,33 + ,18

16 r 11 20 7,an 45 ,33 89 ,62 ,11

lè Dcc. 8- 15 7,228 46 ,80 39 ,61 ,10
v // 11 IS 7,212 46 ,68 89 ,51 + ,00
19 8 10 7,218 46 ,72 &9 ,48 + ,03
* // 11 Js 7,201 46. ,60 89 ,38.

' + ,13

liet algemeen midden is: «3'J",515.

Al deze metingen zijn volbragt met de grootste vergroo-

ting van den mikrometer van airy, terwijl dat werktuig

was toegevoegd aan den acht voets kijker uit het optisch

instituut te München»

Uit de cijfers in de voorlaatste kolom van boven-

staande tabel ziet men dat de metingen te Leiden vol-

bragt geen spoor verraden van de afwisseling, aan welke,,

naar de stelling van secchi, de schijnbare groote as des

rings van Saturnus moest onderworpen wezen. Die me-

tingen verheelen de genoemde afwisseling, niet, omdat zij

voor de bepaling van eene zoo kleine grootheid te veel

uiteen zouden loopen; maar integendeel druischen zij, juist

door hare overeenstemming, tegen die afwisseling aan. Dit

blijkt ten duidelijkste, wanneer men de waarschijnlijke fou-

ten der metingen, te Rome en te Leiden volbnigt, naar

de bekende regels berekent. Neemt men aan, dat de af-

wisseling niet bestaat, zoo vindt men voor de waarschijn-

lijke fout van elke meting te Rome volbragt 0",224, en

die waarschijnlijke fout wordt tot op 0",H4 verminderd,

wanneer men aan de afwisseling eencn loop en een bedrag
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toekent, zooals die door secchi zijn bepaald geworden.

Voor de waarschijnlijke fout van elke mijner metingen

vindt men, zonder eenige afwisseling in rekening te bren-

gen, 0",097 zoodat deze nog aanmerkelijk beter dan die

van Rome met elkander overeenstemmen, nadat hare on-

derlinge verschillen, door het aanbrengen van eene verbe-

tering, met niet minder dan 0",714 verminderd waren. Kon
secchi de gewijzigde uitkomsten zijner metingen bevredi-

gend noemen, terwijl hare waarschijnlijke fouten 0",114

bedragen, des te meer kunnen de ongewijzigde uitkomsten

te Leiden verkregen, wier waarschijnlijke fouten niet groo-

ter zijn dan 0",O97, als bevredigend worden beschouwd, en

er bestaat dan ook volstrekt geene reden, om eene verkla-

ring van de verschillen tusschen de laatstgenoemde in de

planeet zelve te zoeken. De talrijke metingen, te* Leiden

volbragt, geven dus ook niet de minste aanleidiug, om den

ring van Saturnus eene elliptische gedaante toe te kennen.

De metingen te Home en te Leiden volbragt voeren tot

uitkomsten, die tegen elkander strijden, en het is van be-

teekenis, nader te overwegen aan welke zijde de waarheid

liggen moet. Bij dat onderzoek moet niet uit het oog

worden verloren, dat zoodanig eene afwisseling, als secchi

bij den ring van Saturnus meende te ontdekken, zich

gedurende een
r
geruimen tijd ook voor de naauwkeurigste

metingen kan verbergen. Indien de buitenrand des rings

van Saturnus eene elliptische gedaante heeft en zich in

14u 23m 19 s om eene as wentelt, loodregt staande op de

vlakte des rings, moet de schijnbare groote as des rings

eene afwisseling in grootte ondergaan, die in een tijdperk

van 7 U llm 39 s
,5 is besloten. Het tienvoud van dat

tijdperk bedraagt 71u 56m 35 s
, en dus, op 3m 25s na,

juist drie dagen. Hieruit volgt dat de afwisseling zich

ook voor de fijnste metingen verbergen moet, als die vol-

bragt worden op hetzelfde uur van den nacht, met tus-
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schenpoozen van drie dagen of veelvouden van dat tijdvak.

Men kan de metingen alleenlijk volbrengen, als het voor-

werp dat men te meten heeft zich vertoont, en ongeluk-

kiglijk komen er onder mijnt metingen omtrent Saturnus

ook voor, die na tusschenpoozen van drie dagen of een

veelvoud daarvan hebben plaats gehad. Bij verre weg de

meeste bestaan echter geene tusschenpoozen van die grootte,

in, voor zoo ver zij bestaan, konden zij weinig schaden,

omdat ik mijne metingen, zooveel mogelijk, op verschil-

lende uren van den avond heb volbragt. Maar ook bij

andere tusschenpoozen dan van drie dagen of een veel-

voud van dat tijdvak, zoude, door een zamenloop van

omstandigheden, de afwisseling zich kunnen verbergen.

Drukt men namelijk het door seccni gevonden tijdperk,

kortheidshalve, uit door de letter t, dan heeft men:

1 dag = 3* + 2* 25<n 11,5*.

2 dagen = 6< + 4 50 3

3 // = 10/ — 3 25

4 ,r = 13* + 2 21 46,5

5 // = 16* -f- 4, 46 58

6 * = 20* — 6 50

7 // = 23* + 2 18 21,5

8 // --= 26* + 4 43 32

9 » == 30* — 10 15

enz, = enz.

Bij elke omwenteling van den ring verkrijgt de schijn-

bare groote as van zijnen buitenrand twee malen hare

grootste, tweemalen hare kleinste en viermalen hare mid-

delbare waarde. Die as zal, telkens na een vol aantal tijd-

perken opgeteld bij 3U 35m 508
, van hare grootste tot

hare kleinste waarden overgaan, maar ook, in dezelfde tijd-

vakken, tot hare middelbare waarden wederkeeren. Stellen

wij nu eens dat men vele dagen achtereen, telkens op het-
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zelfde uur, den ring van Saturnus had uitgemeten. Trof

men den eersten dag de schijnbare groote as juist in hare

grootste waarde, dan zal zij, bij de meting van den vol-

genden dag, niet ver van hare kleinste waarde verwijderd

wezen. Den derden dag bereikt zij dan weder omtrent

hare kleinste waarde, en den vierden dag zal zij, met juist-

heid, hare grootste waarde herkrijgen. De afwisseling moet

zich alzoo ligtelijk verraden, als men dagelijks, op omtrent

hetzelfde uur, den ring van Saturnus uitmeet en men, bij

de eerste meting, omtrent het oogenblik der grootste of

der kleinste waarde van zijne schijnbare as getroffen heeft.

Trof men echter, bij de eerste meting, een der tijdstippen,

waarop de genoemde groote as hare middelbare waarde

aanneemt, zoo zal men, de metingen, weken achtereen, da-

gelijks op hetzelfde uur voortzettende, de groote as tel-

kens omtrent in hare gemiddelde waarde vinden, en de

metingen zouden verbazend naauwkeurig moeten zijn, om
eene afwisseling te kunnen verraden, zooals die uit de

stelling van secchi wordt afgeleid. Mijne metingen heb-

ben echter op verschillende uren van den avond plaats

gehad. De groote as verkrijgt hare grootste of kleinste

waarde, telkens lu 47m 55 8 voor en na het tijdstip, waarop

zij hare middelbare waarde bereikte. Trof ik haar bij de

eene meting in hare middelbare waarde, dan moest ik haar,

bij de andere, toch omtrent in hare grootste of kleinste

waarde aantreffen, en al mogt de invloed der afwisseling

op mijne metingen, door toevallige omstandigheden, aan-

merkelijk worden verkleind, zij zoude zich toch moeten

openbaren in eenen zamenhang tusschen het bedrag mijner

verschillende uitkomsten en de tijdstippen waarop zij ver-

kregen zijn. Die zamenhang openbaart zich niet, en de

verschillende uren waarop ik mijne metingen heb volbragt

verbieden mij te veronderstellen, dat de afwisseling zich-

in die metingen zoude kunnen verschuilen.
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Terwijl niet k;in worden aangenomen dat mijne metin-

gen gestadig op tijdstippen hebben plaats gehad, die geheel

ongeschikt waren om de afwisseling te verraden, welke de

metingen van SECCHI bij den ring van Saturnu- schijnen

te hebhen aangewezen, kan de verklaring van het verschil,

tusschen de uitkomsten door hem en mij verkregen, al!

in de fouten der metingen zelve worden gezocht. De fou-

ten der metingen van seccui moeten eene afwisseling heb-

ben doen veronderstellen die niet bestaat, of de fouten

mijner metingen moeten eene werkelijk bestaande afwisse-

ling verbergen. Eene lange reeks van uitkomsten, die goed

met elkander overeenstemmen, verdient zekerlijk meer ver-

trouwen dan eene korte reeks van uitkomsten, die aanmer-

kelijk uit elkander loopen, en daarom zal naauwelijks be-

twijfeld kunnen worden, dat de waarheid aan mijne zijde

ligt. Het is zekerlijk eene merkwaardige bijzonderheid,

dat seccih, door eene regelmatige afwisseling aan te ne-

men, de waarschijnlijke fouten zijner metingen van ö'',22t

tot 0",114 kon verminderen, en stonden zijne metingen

allc-en, zoo zoude men dit bezwaarlijk aan het loutere toe-

val kunnen toeschrijven. Een onvergelijkelijk grooter toe-

val zoude echter moeten plaats hebben, indien mijne me-

tingen, die driemalen zoo talrijk als die van seccui zijn,

alleen door een
1

regelmatigen gang van zeer groote toe-

vallige fouten, eene' waarschijnlijke fout van slechts 0",097

hadden verkregen. Ik zoude dan, bij elke van mijn vijf-

en-dertigtal metingen, eene fout moeten hebben begaan, in

eenen veranderlijken, maar telkens bepaalden zin, en tel-

kens juist zoo groot, als de vrij aanzienlijke verbetering,

die uit de stelling van seccui zoude voortvloeijen. Daar

zulk een wonderbaarlijk toeval volstrekt niet kan worden

aangenomen, kan men ook niet veronderstellen dat het de

waarschijnlijke fout, die uit mijne metingen voortvloeit, tot

eene hersenschim zoude hebben gemaakt, en hoezeer ik
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gaarne erken, dat de zonderlinge loop van de fouten zij-

ner metingen bij uitstek geschikt was om secchi te mis-

leiden, meen ik op stelligen toon te kunnen beweren, dat zijne

vermeende ontdekking alleen op de fouten zijner metingen

rust, en dat ook hij geene afwisseling bij den ring van

Saturnus zoude hebben bespeurd, indien hij zijne metingen

een' veel hoogeren graad van naauwkeurigheid had gegeven.

Bij de beoordeeling der stelling van secchi mag eene

reeks van metingen, door bessel volbragt, die in naauw-

keurigheid en uitgebreidheid alle andere overtreft, niet

worden voorbijgezien. Bessel heeft deze metingen in de

Königsb. Beob. Ablh., XVI en XVII en in de Aslron.

Nachr. N°. 189 en 275 bekendgemaakt. Ongelukkiglijk

heeft bessel de uren van den dag niet vermeld, waarop

hij zijne metingen heeft volbragt, in welk geval zij, voor

ons onderzoek, volkomen beslissend zouden wezen. Ook

nu echter kunnen zij veel bijdragen om de gegrondheid

van mijne uitspraak te bevestigen. In de onderstaande

tabel vindt men de metingen van bessel vereenigd, die op

de schijnbare groote as van den buitenrand des rings be-

trekking hebben, en reeds tot den middelbaren afstand

der planeet tot de aarde zijn herleid.

DATUM.
GROOTE

AS DES RINGS.

.. 1 : — — ..-., , .i

VERSCHIL
MET

HET MIDDEN.

1829. 11 December 38",91 + 0",40

21 // 39 ,32 — ,01

1830. 12 Januarij 38 ,93 + ,38

21 // 39 ,31 ,00

25 // 39 ,17 + ,14

// // 39 ,04 + ,27

26 // 39 ,57 — ,26

// // 39 ,46 — ,15



( "5 )

DATUM.
onooTK

8 DES RIS GS.

YEISCHIL
MET

BET MIDDEN.

1880. 1 Februarij 89" ,30 + 0",0l

6 // 39 ,03 + o -,28

9 39 ,35 —
,,04

// // 39 ,25 + o ,06

1 1 39 ,14 + o 17

15 # 39 ,47 - I»;

16 n 39 ,29 + o 02

1 Mn art 39 ,32 — 01

tt » 39 ,40 — 09

\\ 39 ,33 —
. 02

tt tt 39 ,28 -f- o
,

03

10 39 ,62 — ,31

14 * 39 ,49 — ,18

tt tt 39 ,40 — ,09

15 * 39 ,36 — ,05

16 // 39 ,20 + o ,11

17 tt 39 ,42 — ,11

13 April 39 ,30 + o ,01

18 39 ,41 — o

,

,10

19 39 ,43 — ,12

// tt 39 ,43 — J2
21 89 ,36 — o

,
05

1831. 20 Januarij 3 (

.) ,02 + o
,

29

16 ïebruarij 39 ,01 + o ,30

19 // 38 ,86 + o
,
,45

24 Maart 39 ,51 — o
,

20

28 // 39 ,21 + o
,

10

1 April 89 ,17 + ,14

10 39 ,60 — ,29

12 /r ,54 — ,23

21 y 39 ,45 — o
,

1 1

27 39 ,72 -0
1

11

liet algemeen miililen van al (leze uitkomsten is 39",311
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en voor de waarschijnlijke fout van elke uitkomst vindt

men 0", 137.

Eenige der verschillen met het algemeen midden ziju

grooter dan men bij metingen met den heliometer zoude

verwachten, maar door die verschillen wordt toch volstrekt

geene afwisseling aangewezen, zooals die naar de stellino-

van secchi zoude moeten bestaan. Zoo dikwijls als bes-

sel, meer dan eenmaal op dienzelfden dag, metingen vol-

bragt, verkreeg hij, of volkomen of op zeer weinig na,

dezelfde uitkomsten, hetgeen bepaaldelijk tegen de afwis-

seling strijdt. Neemt men aan dat bessel, bij kort op

elkander volgende dagen, zijne metingen op omtrent het-

zelfde uur volbragt, dan moest hij, telkens na tijdverloo-

pen van drie, zes of negen dagen, dezelfde uitkomst ver-

krijgen. Overeenstemmingen in zijne uitkomsten, na zulke

tijdvakken, bewijzen niets, omdat zij zoowel zonder als

met de afwisseling moeten bestaan ; maar veelal hadden de

grootste verschillen juist na zulke tijdvakken plaats, het-

geen met de afwisseling onvereenigbaar is. Men ziet dit

in de uitkomsten van den I2 den en 21 sten Jan. 1830,

van den 6den en 9 den pebr. 1830, van den 6 den en 15de"

Febr. 1830, van den 10den en 16 den Maart 1830, van

den l sten en 10den April 1831 enz. Volbragt bessel zijne

metingen, ook bij kort op elkander volgende dagen, op

aanmerkelijk verschillende uren van den nacht, dan kon

hij, weder niet zonder een wonderbaarlijk toeval, zulke

overeenstemmingen hebben verkregen, als die waarvan b. v.

zijne metingen van de maanden Maart en April ]830

getuigen. De waarschijnlijke fout van elke der metingen

van bessel (0",137) is vrij aanzienlijk, maar niet merk-

baar grooter dan die van elke zijner metingen voor de be-

paling van de aequatoriale middellijn der planeet Jupiter,

voor welke ik 0",132 heb gevonden. Wil men dus, uit

het bedrag van bovengemelde waarschijnlijke fout, afleiden
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dat zij cenc afwisseling, die buiten de metingen ligt, moet

insluiten, dan moet men ook zulk eene afwisseling bij de

aequatoriale middellijn van Jupiter veronderstellen, en

daartoe zal men zich toch niet geneigd betoonen.

Het is zekerlijk een merkwaardig verschijnsel, dat mijne

metingen met den mi krometer van airy zich naauwkeuriger

betoonen dan de metingen met den heliometer van besskl
;

maar wil men dat verschijnsel, in weerwil van al het bo-

ven gezegde, hieruit verklaren, dat, door toevallige omstan-

digheden, zich eene afwisseling in mijne metingen verborg,

wier invloed bij de metingeu van bessel zeer merkbaar

was, zoo kan men weder door de planeet Jupiter worden

terejrt gewezen. Ik heb twee, van elkander volstrekt on-

afhankelijke, reeksen van metingen omtrent de aequato-

riale middellijn van de planeet Jupiter, met den mikro-

meter van airy, volbragt, die bijna volkomen tot dezelfde

uitkomst leiden. Bij de eene reeks vond ik de waar-

schijnlijke fout van elke mijner metingen 0",071; bij de

andere 0",0G6\ Hier is het verschil dus nog grooter

dan bij den ring van Saturnus, en dit verbiedt zijne ver-

klaring in eene veranderlijkheid der hemellichten, ver-

eenigd met een wonderbaarlijk toeval, te zoeken.

Tk kan hiermede mijn voorgenomen onderzoek als ten

einde gebragt beschouwen, maar ik vermeen mij toch nog

eene opmerking te moeten veroorlooven, waartoe het van

zelf aanleiding geeft. Seccui heeft het gemiddeld bedrag

van de groote as des rings van Saturnus op 40",99 be-

paald en bessel heeft, voor dat bedrag, 39",81 gevonden.

Verschillen van niet veel mindere grootte bestaan ook bij

andere bepalingen van dat bedrag, al zijn zij met werk-

tuigen van denzelfden aard verkregen. Zoo verkregen

bond en o. struve, in 1850 en 1851, die bij hunne reu-

zenkijkers, even als secchi, dradenmikrometers gebruikten,

S9",35 en 39",73. Bijaldien die verschillen uit veran-
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deringen bij Saturnus zelven ontstonden, hadden deze zich

althans in de lange reeks van metingen door bessel vol-

bragt moeten verraden en zij kunnen dus alleen aan de

fouten der metingen worden toegeschreven. Yerschillen

van denzelfden aard hebben mij in groote verlegenheid

gebragf, toen ik, in het tweede deel van mijn werk de

Sterrenhemel, de meest naauwkeurige uitkomsten, voor de

afmetingen der ligchamen des zonnestelsels verkregen,

vermelden moest. Waar metingen voorhanden waren, door

bessel met den heliometer volbragt, heb ik die steeds de

voorkeur boven andere gegeven, omdat zij mij verre weg

het meeste vertrouwen inboezemden. Dat vertrouwen

steunde niet alleen op de in het oog loopende zorgvul-

digheid, met welke bessel zijne metingen heeft volbragt,

maar ook op het gering bedrag van de toevallige fouten

zijner metingen, en het allermeest op het bewijs, bij drie

onderscheidene gelegenheden gegeven, dat de standvastige

fouten bij metingen, omtrent ligchamen des zonnestelsels,

met dan heliometer te Koningsbergen, nagenoeg onmerk-

baar zijn. Zulk een bewijs is, omtrent metingen, met den

dradenmikrometer volbragt, nimmer gegeven, en ik geloof

dat ook alleen een bewijs van het tegendeel mogelijk

zoude wezen. Omdat de metingen te Koningsbergen, de

planeten Mercurius, Venus en Mars betreffende, vrij wa-

ren van standvastige fouten van eenige beteekenis, heeft

men redenen om hetzelfde te veronderstellen met betrek-

king tot de uitkomst, aldaar voor de middellijn van den

ring van Saturnus verkregen. Ik geloof daarom dat de

waarde van 89",31, door bessel, voor de schijnbare groote

as des rings, bij den middelbaren afstand, gevonden, slechts

weinige tiende deelen eener secunde van de waarheid kan

verschillen en dat alle uitkomsten, die aanmerkelijk van

deze waarde afwijken, verworpen «moeten worden. De eind-

uitkomst mijner metingen, 39",51, verschilt slechts twee



( 379
)

tiende deelen eener secunde met die der metingen van

bessel. Dat verschil is zeer klein, in vergelijking van de

verschillen, die tusschen andere uitkomsten voor dezelfde

grootheid bestaan, en klein genoeg om zich uit de toe-

vallige fouten der metingen te laten verklaren. De tijd

alleen zal kunnen leeren, of het gedeeltelijk ook zijnen

grond in standvastige fouten hebben kan, die niet dan

zeer klein kunnen wezen, hetzij zij aan bessel, hetzij zij aau

mij liggen, en zekerlijk zal er nog veel moeten gebeuren,

eer een verschil van een zoo klein bedrag, met zekerheid

aan eene verandering in de planeet zelve zal kunnen wor-

den toegeschreven. Bij den mikroineter *au airy is het

uiterst moeijelijk, met de gewenschte naauwkeurigheid, de

waarde der schroefomgangeu te bepalen, en dit te niflbfJ

daar die waarde, gelijk het mij gebleken is, zich aanmer-

kelijk verandert, met het bedrag der kleine grootheid, die

men te meten heeft. Ik heb mij daarvoor reeds veel

moeite getroost en ik zal mij daarvoor nog meer moeite

getroosten; maar ik geloof niet dat toekomstige onderzoe-

kingen zoodanig eene wijziging aan mijne reeds verkregene

uitkomst zullen kunnen toebrengen, dat zij volkomen met

die van bessel zamenvalt. Wij zijn hier echter ongetwij-

feld op een
1

goeden weg, indien wij ons, met redenen, over

een verschil van twee tiende deelen eener secunde kun-

nen verontrusten.

Ik heb getwijfeld of ik het onderzoek, in deze bladzij-

den vermeld, bekend moest maken of verzwijgen. Het is

weder eene van die bijdragen, waaruit blijkt dat men, op

een slecht observatorium, met geringe hulpmiddelen, iets

voor de sterrekunde kan verrigten, en ik loop daarom

gevaar, dat het andermaal zal worden misbruikt, om ons

vaderland eene betamelijke sterrewacht te onthouden. Ik

meende echter ten laatste, dat ik mij door geene drangre-

denen tot eene schijnbare werkeloosheid moest laten doe-
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men. Als men het lot van andere natuurwetenschappen,

in ons vaderland, bij dat der sterrekunde vergelijkt, moet

men gelooven, dat haar, bij ons, een zedenverpestend be-

ginsel wordt toegeschreven, welks verderfelijke invloed,

door hare verdrukking, moet worden te keer gegaan. Ons

vaderland heeft echter over dat zedenverpestend begin-

sel niet te klagen, en ik erken, met levendige dank-

baarheid, dat vele mijner landgenooten die verdrukking

betreuren. Ik heb dertig jaren van mijn leven, aan de

Leid scli e Hoogeschool, in een ellendig behelpen doorge-

bragt, en ik ben daarin genoeg geoefend, niet slechts om

het langer te kunnen verdragen, maar zelfs om er eenig

behagen in te scheppen. Ik neem echter niets terug van

hetgeen ik, bij vroegere gelegenheden, als noodzakelijk

voor de bestendiging van den bloei der sterrekunde in

ons vaderland heb voorgesteld. Moge ik, in taaiheid, de

polypen evenaren, die het binnenste buiten gekeerd kun-

nen worden zonder dat zij sterven ; moge ik, instinctma-

tig, naar de hemellichten worden gedreven, al komt hunne

ontmoeting mij telkens duur te staan, dit bewijst nog niet

dat de natuur alle beoefenaars der sterrekunde met zulk

eene taaiheid en met dat instinct moet hebben toegerust.

Ons vaderland bezit geen' zetel der sterrekunde, die op

het beginsel rust, dat sterrekundigen geene lastdieren,

maar ook niet meer dan menschen zijn. Moge de vesti-

ging van zulk eenen zetel, waarover nu sedert meer dan

eene halve eeuw is beraadslaagd, niet worden tegengehou-

den, totdat, bij hen, die voor de sterrekunde veel beloven,

het laatste vonkje van lust en moed geheel zal zijn

uitgedoofd.

24 Dec. 1856.
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J. A. €. O U D E M A % 8.

In het III Deel dezer Verslagen en Mededeelingen, blz.

414—432, is een verslag van mij opgenomen over eene

bepaling der loopbaan van Proserpina, rustende op de

waarnemingen, bij de eerste en tweede verschijning op haar

gedaan. De uitkomst dier bepaling was het stel elemen-

ten V, blz. 424, dat, blijkens de op dezelfde blz. gegevene

toetsing aan de normaalplaatsen, tamelijk wel aan de beide

eerste verschijningen voldeed. Ik voegde er nogtans bij,

(blz. 422), dat ik, daar de oplossing nog onbepaald geble-

ven was, de mogelijkheid verwachtte, dat de voor de derde

verschijning berekende ephemeride, vrij sterk van de waar-

heid zou afwijken. Toen Proserpina weder waargenomen

werd, bleek het, dat de bedoelde ephemeride de regte klim-

mingen bijna vijf en de declinaties bijna ééne minuut te

groot had aangegeven. Voor en aleer ik dus uit de waar-

nemingen der derde verschijning normaalpaatsen afleidde,

en door de waarschijnlijkheidsrekening de loopbaan zocht,

die zoo goed mogelijk aan al de normaalplaatsen der drie

verschijningen voldeed, berekende ik eerst het volgende

VERSL. EN MEDED. AFD. NATUÜRK. DEBL V. '26
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stel elementen, dat slechts ten naasten bij dit vereischte

bezat

:

Stel elementen Vla.

Epoche: 1854 Jünij 11,0 M. T. Berlijn.

Middelb. Anomalie: M = 351° 8' 56" ,33,

Lengte v.h.Perihelium : n = 236 21 22 , 4, |
Midd. Aeq.

Lengte v.d.kl. knoop: Q, = 45 55 6 ,27,} 1853,0

Helling: 4 = 3 35 46 ,95,

Excentriciteitshoek : cp = 5 37 ,54,

Middelb. dag. beweging: fi
—

-

819,76425
;

en toetste dit nu, ter vorming der normaalplaatsen, aan al

de ter mijner kennis gekomene waarnemingen der tweede

en derde verschijning. Hiertoe was het blijkbaar onnoo-

dig, op nieuws uitgebreide ephemeriden te berekenen ; het

was voldoende, voor de tijdvakken 22 J ulij — 8 Oct. 1854

en 8 ISTov, 1855 — 3 Jan. 1856 de geocentrische plaats

slechts van acht tot acht dagen dagen te berekenen, ten

einde de verschillen van de ephemeride, uit de elementen

VI afgeleid, met die, welke de stellen II en V hadden

opgeleverd, van acht tot acht dagen, en door interpolatie

van dag tot dag te verkrijgen. Deze bewerking nu gaf:

Eph. VI— Eph. II.

1854 R. 0. Deel.

Julij 19,5 — 1' 28",4 — 0' 56",3

27,5 — 1 34 ,05 — 59 ,0

Aug. 4,5 — 1 39 ,4 — 1 1 ,3

12,5 — 1 43 ,7 — 1 2 ,7

20,5 — 1 47 ,1 — 1 8 ,25

28,5 — 1 48 ,9 — I 2 ,9

Sept. 5,5 — 1 49 ,1 - 1 1 ,7

13,5 — 1 47 ,6 — 59 ,9

21,5 — 1 45 ,2 — 57 ,3

29,5 — 1 41 ,7 — 54 ,8

Oct. 7,5 — 1 37 ,8 — 52 ,4
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Bpb. VI — Eph. V.

1855

Nov. 8,5 — 4' P7\85 — 0' 40",

l

16,5 — 4 86 ,:t — o ii .<;

24,5 — i 30 ,o — 49 ,2

üec. 2,5 — 1. :;s ,c:, — 5.", i

10,5 - 4 .n ,2 — 57 ,4

18,5 — 4 20 ,1. — 51) ,95

20,5 — 4 10 .!:> — 1 1 ,3

1856

Jan. 3,5 — 4 5 ,2 — 1 1 ,4

Alvorens de toetsing aan al de waarnemingen op te ge-

ven, merk ik nog het volgende aan

:

1°. In de tabel, op blz. 41!), leze men voor de tweede,

op den eersten Augustus te Leiden volbragte waarneming

— 1'41",8 in de plaats van — 1'31'\8.

2'. Er zijn t. a. p. geene te Leiden na den l 8ten Sep-

tember gedane waarnemingen opgenomen. De waarnemin-

gen, die ik na dien dag nog verkregen heb, zijn in de

Astronomische Nachrichten, N\ 993 bekend gemaakt. De

plaatsen der vergelijkingsterren h
%

t en k
t

die ik van 11

Sept. tot 1 October gebruikt heb, zijn mij naauwkenriger

bekend geworden, daar de heer argelander de goedheid

had, ze met den meridiaancirkel te Bonn te bepalen. De

in de Aslron. Nachr. gegeven plaatsen der planeet onder-

gaan daardoor de volgende veranderingen

:

Gebruikte

1S5! ster

11 Sept. 1

12 n i

26, 27 « en 1 Oct. k

8°. Even zoo ondergaan de waarnemingen van den heer

ferguson, te Washington (A. N. N\ 924), ten gevolge

van eene hernieuwde bepaling, door Prof. abgslandkr, der

26»

K. O. Deel.

- 0",7 + 7",7

- 1 ,75
-f-

,95

- 15 ,15 ,0
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2" ,4

+ 5 ,2

+ 3 ,2
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door hem gebruikte vergelijkingsterren c, cl en

volgende correcties:

1854 Ster E. O.

12 Sept. c — S
,05 = — 0",75

29, 30 // d — ,10 = — 1 ,5

7, 8 Oct. e + ,02 = _}_ ,3

4°. De ster d is den 20 sten Sept. ook te Berlijn voor

de waarneming van Proserpina gebruikt. De door argelan-

der gevondene plaats der ster aannemende, ondergaat die

waarneming eene correctie van — 0"1 in R. O. en

4- 2", 1 in Deel.

5°. Bij de herleiding der sterreplaatsen, in N°. 993 der

Astron. Nadir, opgegeven, had ik de praecessie-constante

van o. sïruve gebruikt. Daar de overige waarnemers

steeds de praecessie naar bessel uit de Tabulae Megiomon-

tanae gebruiken, die zich volgens latere onderzoekingen,

als naauwkeuriger dan die van o. strüve heeft doen ken-

nen, heb ik, deze liever aanwendende, gevonden, dat de

volgende correcties aan de regte opklimmingen mijner

waarnemingen moeten toegevoegd worden

:

Julij 25, 28 — 0",7,

Aug. 18, 26, 30, 31 Sept. 1, 2 — ,5.

6°. Eindelijk heeft de heer luther te Bilk mij nog de

twee onderstaande waarnemingen medegedeeld, welke insge-

lijks op sterreplaatsen rusten, die met den Meridiaancirkel

te Bonn zijn bepaald.

1854 M. T. Bilk Sch. K. O. Sch. Deel.

Aug. 26 13h 14™ 8»,0 344.° 18' ',5 — 12°27'32",6

30 14 2 22 ,2 343 25 32,2 — 12 47 1 ,1

Op deze omstandigheden behoorlijk lettende, verkreeg

ik de volgende vergelijking met de elementen, waarbij voor

de vierde normaalpiaats der tweede verschijning alleen

waarnemingen gebruikt zijn, voor welker vergelijkingster-

ren de bepalingen van argelander aanwezig waren, terwijl
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nog eenige andere waarnemingen, van Hamburg en Kreras-

munster, die in hetzelfde tijdvak vallen, maar zoowel on-

derling als van de andere waarnemingen sterk afwijken,

zijn uitgesloten.

TWEEDE VERSCHIJNING.

1S5 1,

Jnlij

Aug.

22,5

28,5

28,5

29,6

1.5

1,6

1,0

1,6

6,6

8,6

12,5

13,5

14,5

17,5

18,6

22,7

23,5

26,5

26,6

28,5

29,5

29,6

2!>,7

30,5

30,5

30,5
:;o,c

30,7

PLAATS
DBS WAAKNKMING.

CURRECTIE DBR BPHEMBRIDK.

R. O.

Londen j

Leiden

Leiden ....
Cambridge . .

Leiden . .

Cambridge

Leiden . .

Berlijn . .

Leiden . .

Berlijn . .

Berlijn . .

Berlijn . .

Berlijn . .

Berlijn . .

Berlijn

Leiden

Washington

Berlijn . . .

Leiden . . .

Bil* ....
Berlijn . . .

Berlijn . . .

Cambridge

.

Washington

Berlijn . . .

Cambridge

Leiden

Bilk .

+11" ,65'

+ 2 ,6

+ 4 >2

— 3 ,6— 4 ,4— 2 ,2

—
-f- 7 ,1— 4 ,3— 3 ,6

— 4 ,3— 1 ,1

+ 6 ,2

— 2 ,55

4- 1 ,8

+ ,3— 7 ,1

4- 5 ,7

+ 3 J— 1 fi

4- 2 ,0

4- 4 ,2

Washington

2 ,3

4 ,2

,6

4 ,4

1 ,4

DECL.

(4- 3",4)

4- 1 ,2— 3 ,6— 4 ,8

— ,6

— 3 ,1

— 1 ,4— 3 ,8

~ 4 ,1

4- 2 ,15

— ,7

— ,9

4- ,7

— 4 ,5

— 4 ,55

— 1 ,45

— 1 ,5

— ,2

— 2 ,1

— 2 ,6

— 3 ,3

4- 2 ,95

— 9 ,6

— 3 ,2

4- 1 ,9

— 2 ,25

— ,25

4- 1 J
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1854 PLAATS
DER WAARNEMING.

CORRECTIE DER EPHEMERIDE.

R. O. DECL.

Aug.

Sept.

Oct.

31,5

31,5

1,4

1,5

1,5

1,6

1,7

2,5

2,5

2,5

2,5

2,7

3,5

3,5

3,6

4,5

4,5

4,5

5,5

7,5

9,4

9,5

10,5

11,5

11,5

11,5

11,5

12,5

12,6

20,5

26,5

27,5

29,6

30,6

1,5

7,6

8,6

Leiden . . .

Cambridge .

Leiden . . .

Berlijn . . .

Cambridge.

Bilk ....
Washington

Berlijn . . .

Cambridge .

Leiden . . .

Xremsmünster

Washington

Berlijn . .

Xremsmünster

Bilk ....
Berlijn . . .

Cambridge .

Xremsmünster

Cambridge .

Berlijn . . .

Berlijn . . .

Cambridge .

Xremsmünster

Xremsmünster

Cambridge

.

Berlijn . . .

Leiden . . .

Leiden . < .

Washington

Berlijn . . .

Leiden . . .

Leiden . . .

Washington

Washington

Leiden . . .

Washington

Washington

- IV

+ o

— o

— 8

4- 1

— 1

— 3
— 1

-f-

4- 6

-f-— 1

4- 8

4-

— 3

—13
+11
— 2

— 2

+ 6

4-

— 8

— 7

4- 5

— 7

— 1

4- 2

— 4
— 1

— 2

—10
— 3

—
. 1

— 4
— 1

95
65

55

45
05

8

6

4

1

6

5

7

7

8

3

4

5

6

9

5

65

25

15

7

15

25

3

5

35

15

95

—

•

0",95

+ 4 ,3

• • •

+ 1 ,4

4- 1 ,3

4- l-,7

4- ,9

4- 2 ,7

4- ,35

— 3 ,3

— 2 ,7

(4-18 ,3)

4- 5 ,0

4- 2 ,3

— 2 ,8

— 3 ,3

4- ,5

-f- 5 ,9

5 ,1— 4 ,4

4- 3 ,25

4- 2 ,5

4- 6 ,6

-f- 4 ,45

— 1 ,6

• • •

— ,55

4- 2 ,65

4- 1 ,9

4- 3 ,0

4- 2 ,2

4- 5 ,1

4- 1 ,2

4- 4 ,1

4- 1 ,85

4- 4. ,3
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Hieruit vinden wij de onderstaande normaalverschillen

en normaalplaatsen.

1854.

CORR. DER 1

R. o.

üll ' 'i-i -

:phembride

DECL.

. . i ... _ ._

MIDDKLn. U. 0.
1853,0.

MIDDELS. DECL.
1853,0.

Aug. 4,5 — 0", 17 — 1",58 348°10' 56",66 —10*44' 2S",71

24,5 + ,33 — 1 ,90 344 43 7 ,51 —12 17 43 ,32

Sept. 5,5 -0 ,85 + ,75 342 6 49 ,89 —13 14 14 ,27

25,5 — 2 ,S5 + 2 ,58 338 13 26 ,09 —14 17 51 ,43

Alvorens tot de verbetering der elementen VI over te

gaan, herhaalde ik daarmede een gedeelte der reeds met

het stel II en "V volbragte storingsberekeningen ; doch vond

dat de daarmede verkregene uitkomsten geheel de vereischte

naauwkeuriirheid bezaten. Alleen vond ik eene kleine reken-

fout in de storingen der abscis X door Jupiter (zie p.417).

Voor 1854 moeten deze zijn als volgt:

«Januarij 15

Februarij 24

April 5

Mei 15

J un ij 24

Augustus 3

September 12

October 22

December 1

eenheden

der zevende

decimaal.

Hierdoor vinden wij de onderstaande correctiën:

IN DE
ABSCI3 X
EEN1I. DER
7e DKC.

IN DE
R. O.

IN DE
DECL.

NORMAALVERSCUILLEN.
1854.

da Cos.J.^a. è<T

Aug. 4,5

24,5

Sept.

25,5

— 17
— 20
— 22
— 24

— 0',04
— ,06
— ,08

— ,10

— 0',04
— O ,05
— ,06

— ,06

— 0*,43

+ ,89
— O ,77
— > ,75

— 0*,4J

+ ,38— ,75

— 2 ,67

— 1
#
,54

— 1 ,85

+ 0,81
•+• 2 .64
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De getallen, die op den overgang tot een stel elementen

eener voor 12 September 1851 osculerende loopbaan be-

trekking hebben (blz. 426), worden nu na deze verande-

ring, voor het stel YIa aldus:

De Logarithmen der ongestoorde coördinaten en ont-

bondene snelheden van Proserpina:

Log. (X ) = 0,4076332(4-); Log. (Y ) = 9,8572429(— ); Log. (Z ) = 9,6799907(—

Log. (X J = 7,6147306(+) ; Log. (Y t ) = 7,9373583 (+) j Log. (ZO= 7,6029834(4-

De Logarithmen der storingen:

Log.i.iX ) = 7,00641(4-); Log.$.(Y )= 7,46253(—); Log.d{Z )= 4,78259(—

Log.ó.(X
1 )= 4,96946(4-): Log.d.{Y

t )= 5,10094(—)j Zo^.(J(Z 1 )= 7,10487(—

Uit deze gegevens verkreeg ik het onderstaande stel os-

culerende elementen

:

Stel Elementen "Vl^

Epoche: 1854 Sept. 12,0 M. T. Berlijn.

Middelb. Anomalie M = 96° 1' 52" ,67

Lengte van het Perih. n = 235 40 12 ,84 1 Middelb.

// // den kl. Knoop fl = 45 51 31 ,27 [ Aeq.

Helling

Excentriciteitshoek

Middelb. dagel. bew. ti =*

3 35 38 ,93) 1853,0

5 2 30 ,00

820 ,10400

De ephemeride, met dit stel elementen berekend, gaf de

reeds boven opgegevene verschillen met die, welke stel V
opgeleverd had; de vergelijking met de waarnemingen stond

nu aldus:

1855.
PLAATS

DER WAARNEMING.

CORRECTIE DER EPHEMERIDE

R. O. DECL.

Nov. 8,5

8,5

10,5

13,5

20,5

21,5

Berlijn . . .

Leiden . . .

Berlijn . . .

Berlijn ...
Berlijn . . .

Berlijn . . .

— 9",35

— 1 ,85— 8 ,0— 14 ,&5

— ,35

— 6 ,05

+ 3",1

+ 6 ,2

+ 5 ,9

+ 1 ,9— 3 ,5

+ ,5
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1855.
PLAATS

DER WAARNEMING.

CORRECTIE DEK EPIIEMEIili 1

DECL.

Nov.

üec.

29,5

30,5

1,5

3,5

6,5

6,5

7,5

10,5

10,5

(13,5)

13,5

17,5

18,5

18,5

19,5

19,5

19,5

19,5

1856.

Jan. 1,5

2,5

(2,5)

Washington

Washington

Berlijn . .

Berlijn . .

Greenwich

Cambridge

Washington

Berlijn . .

Washington

Hamburg .

Cambridge

Berlijn . .

Leiden . .

Cambridge

Leiden . .

Berlijn . .

Cambridge

Greenwich

Leiden . .

Leiden . .

Hamburg .

+
+
+

+
+
+
(-
+
+
+

+
+
+

2",4

2 ,5

,8

,6

,2

4 ,0

1 ,8

6 ,3

,6

6 ,0)

5 ,4

,7

2 ,85

,15

4 ,45

/w ,y

,9

+ 5 ,2

+ 7 ,2

(+21 ,5)

En hieruit weder de navolgende normaalverschillen en

normaalplaatsen

.

1855.

CORRECTIE DER EPUEMERIDE MIDDELB.
R. O.

1853,0.

—
MIDDELB.
DECL.

A« AaCos.c? A<? 1853,0.

Nov. 14,5

Dec. 4,5

Dec. 23,5

— 6',74
— 4 ,59
— 7 ,82

— 6*,13
— 4 ,18— 7 ,15

-f- 2',35

+ 1 ,77

+ 3 ,22

73'13'24",2

68 20 52 ,8

63 52 21 ,5

-f. 24°30'42",45
24 18 56 ,8

23 52 4.

Ik besloot nu, de waarschijnlijkste correcties te bcreke-
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nen, die de elementen van stel VI moesten ondergaan, om
de normaalplaatsen zoo goed mogelijk voor te stellen. De

ten dien einde afgeleide differentiaal-vergelijkingen waren:

Voor de Regte Opklimmingen.

f— 93,65 fy -f-l,7092c)M_l
ï217C>qp +1,447 t)U +0,0392 ^fl +0,0809 (H'—2»61

(—89,37 +1,6192 —1,135 +1,369 +0,0377 +0,0508 —1,95

I— 76,33 +1,4475 —0,9565 +1,221 +0,0352 +0,0014 —0,80
— 45,77 +1,2050 —0,628 +1,010 +0,0292 —0,0629 —1,13

+ 598,0 +1,3040 +2,628 +1,342 +0,0090 +0,6064 +0,42

+ 636,8 +1,4059 +2,805 +1,448 +0,0122 +0,6067 —0,38
1854}+ 635,0 +1,4154 +2,817 +1,457 -f 0,0135 +0,5840 +0,75

+ 591,8 +1,3369 +2,661 +1,377 +0,0147 +0,5180 +2,67

( +1120,5 +1,2272 —0,729 +1,448 +0,0114 —0,0912 +6,13

1855< +1139,5 +1,2612 —0,740 +1,488 +0,0148 -0,1314 +4,18

|+1071,8 +1,1967 —0,700 +1,414 +0,0164 —0,1653 +7,15

Voor de Declinalies.

'+ 40,4 —0,7809 +0,541 —0,660 +0,0934 +0,1780 +3,38

1+ 37,4 —0.7495 +0,500 —0,633 +0,0902 +0,1109 +3,06

1853)+ 29,8 —0,6803 +0,411 —0,573 +0,0828 +0,0031 +1,06

+ 14,4 —0,5619 +0,248 —,0471 +0,0703 —0,1396 —1,86

1854

+ 273,4 +0,6193 +1,244 +0,632 —0,0266 —1,3140 +1,54

1+279,9 +0,6413 +1,2815 +0,655 —0,0348 —1,3488 +1,85

+ 271,0 +0,6256 +1,2485 +0,639 —0,0387 —1,3280 —0,81

+ 242,2 +0,5621 +1,124 +0,576 —0,0431 —1,2249 —2,64

/•+ 192,9 +0,2103 —0,120 +0,248 —0,0859 +0,5314 —2,35

1855?+ 241,0 +0,2624 -0,173 +0,309 —0,0851 +0,6333 —1,77

(+ 267,2 +0,2919 —0,200 +0,344 —0,0791 +0,6900 —3,22

De methode der kleinste kwadraten op deze vergelijkin-

gen toepassende *), werd de coëfficiënt der laatste onbe-

*) Ik beproefde eerst het gebruik van de methode der kleinste kwa-

draten te ontgaan, door uit de vergelijkingen, die de Regte Op-

klimmingen en de Declinaties van elke verschijning opgeleverd had-

den, het midden te nemen, en de zes komende vergelijkingen op te
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kende zoo klein, dat ik mij genoodzaakt zag éene onbe-
kende onbepaald te laten, waarvoor ik <)H koos, daar ,,,

lossen; doch deze poging mislukte, daar ik voor de onbekenden een
stel waarden verkreeg, nl,

^V = -— 1",8960 ,

ÖM = — 4628 ,8

df = — 17 ,65 ,

dn = + 5360

Ü£l= — 164 ,6

dl = 4- ,51

dat wel aan de zes bedoelde vergelijkingen voldeed, maar niet aan

de twee-en-twintig oorspronkelijke. De overblijvende fouten waren

namelijk

:

1853 1854 1855

R. O. +29', -j-21", — 1', —63'; —22', -6', +4', -f23'; -22', —2', +21';
Deel.—23 , —13 , , -f28 ;

— 12 ,—3 ,— 1 ,-f- 6 ;-f 5
, + 2 , — 2 .

Het arithmetisch midden, uit de overblijvende fouten, tot elk

groepje behoorende, zou juist = hebben behooren te zijn, doch

het gebruik van slechts vier decimalen liet, bij het afleiden der ter-

men, die 6M en 6u tot factor hadden, de eenheden der sekunden

onzeker.

De reden van het mislukken dezer oplossing lag blijkbaar daarin,

dat de zes opgeloste vergelijkingen niet onderling onafhankelijk ge-

noeg waren, en dat de fouten, in de laatste termen der opgeloste

vergelijkingen, zeer vergroot op de gevondene waarden der onbeken-

den waren overgegaan. Een nader onderzoek bewees mij de juistheid

hiervan, doch tevens, dat de correctie der helling, e)i toch betrek-

kelijk naauwkeurig genoeg bepaald was, daar de fouten in de laatste

termen der zes opgeloste vergelijkingen, verkleind op hare bepaling

waren overgegaan»

De methode der kleinste kwadraten moest wel noodwendig^een stel

elementen opleveren, dat aan al de normaalplaatsen zoo goed moge-

lijk voldeed, maar het was toch uit het mislukken dezer oplossing te

verwachten, dat ook zij een tamelijk onzeker resultaat zou opleve-

ren. Ik had mij trouwens reeds in den beginne hierop voorbereid,

reeds in mijn vorig verslag, blz. 427, had ik de aanmerking ge*

maakt, dat men bij planeten, wier loopbanen zeer weinig op het vlak

der ecliptica hellen, eerst na vier verschijningen eene scherpe bena-

dering verwachten kan.
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uit den aard der zaak, het onzekerst bepaald was. De uit-

komst dezer oplossing was:

fy = — 0",005486 — 0,0003523 dn ,\

dM= + 1 ,05 — 0,8640 dn ,/

dep = + ,39 — 0,00317 dn ,\ (A)

dft= — 22 ,70 — 0,01888 dn ,1

di = -f- ,665 — 0,000373 dn ./

De substitntie dezer waarden in de 22 oorspronkelijke

vergelijkingen gaf de volgende overblijvende fouten:

R. O. Deel.

— l",63+ 0,0062 dn, + 0",55—0,0038 Ju,

— 1 ,03+ 0,0044 dn, + ,31—0,0022 dn, \

1853 J 0,04 -0,0003 dn, — 1 ,53+ 0,001 2 dn,
l

^+ 1,65—0,0136 dn, — 4 ,12+0,0074 dn,

— ,27—0,0036 da, + ,91—0,0023 dn,

— 1 ,18—0,0004 dn, + 1 ,37—0,0005 dn, \(B)

1854j_ o,07+ 0,0012 dn, — 1 ,16+ 0,0003 dn,

+ 1 ,87+ 0,0050 dn, — 2 ,77+ 0,0023 dn,

+ ,65— 0,0042 dn, — ,94+0,0003 dn,

55}— i ,47— 0,0003 dn, — ,54— 0,0004 dn, I

+ 1,7 7+ 0,0045 dn, — 2 ,20— 0,0007 dn./

waarvan de som der tweede magten

54,70 — 0,1286 dn + 0,000404 dn 2

een minimum, 44,46, wordt, door dn = + 159",2 aan

te nemen. In de berekening is d n «== + 153' ,7 aange-

nomen, welke waarde even goed voldoet als de vorige, daar

zij de som van de tweede magten der feilen tot 44,47 her-

leidt, dat slechts 0,01 meer is dan het volstrekte minimum.

Wij hebben dus:
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On = — 1",0591 ,

DM = — 131 ,75 ,

fef M — O ,10
i

D&I = -_ 25 ,60 ,

Dt = + O ,61 ,

Dn = + 153 ,70 ,

DM geldt hier voor 11 Junij 1853. Telt men er 458

maal D u bij op, dan vindt men voor 12 September 1854»

DM = — 159", 05. Het nieuwe stel elementen wordt dus:

Epoche

M
n

i

<P

VH fl

1853 Junij 11,0

351° 6' 44",58

236 23

45 54

3 35

5

56 ,10

40 ,67

47 ,56

37 ,44

yiii

1854 Sept. 12,0

95° 59' 13",ü2

235 42 46 ,54 1 Middelb.

45 51 5 ,67 v Aeq.

3 35 39 ,54 \ 1853,0.

5 2 29 ,90

820 ,04439819 ,70464

dat, getoetst aan de elf normaalplaatsen, de onderstaande

fouten overliet, waarbij ook die fouten gevoegd zijn, die

door substitutie van Dn = + 153",7 in de boven aange-

haalde uitdrukkingen (B) verkregen zijn.

Aa A a. Cos. <J A <?

GEVON- GEVON- HE- GEVON- nE-

DEN. DEN. KEKEND.

+ 0*,68

4- Ó

-f O ,09

•+ O ,40

I.EN. REK.END.

1853 •

' Mei 17,0

Mei 26,0

Junij 11,0
k Jalij 8,0

+ 0',66

+- O ,42

+ ,23
-j- ,39

+ 0',65

+ O ,41

+ O ,23

4- ,38

+ 0',02

4-0 ,05

4- 1 ,31

4- 2 .93

4- 0»,03

4- ,03

4- 1 ,35

4-2 ,98

1854
j

AuK . 4,5 -f ,94 i -f- O ,92

Aug. 24,5 + 1 ,35 , -f 1 ,32

Sept. 5,5 — ,04 — ,04

Sept. 25,5 — 2 ,55 — 2 ,4 7

4- ,82

+ 1 .24
— .11

- 2 ,64

— ,47

- 1 ,22

4- 1 .14

4- 2 ,47

— ,56
- 1 ,29

4- 1 ,U
4-2 ,42

1855
: Nov. 14,5
1 Dec. 4,5

1 Dec. 23,5

— O ,13

-i- 1 ,55

|
— 2 ,74

1
— O ,12

+ 1 .41

! — 2 ,51

,00

+ 1 .52
— 2 ,46

4-0,81
4-0 ,25

4- 2 ,16

4-0.89
4- ,60
4- 2 ,31
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Som van de tweede magten der feilen: gevonden: 42,57

berekend: 44,52

Waarschijnlijke fout van elke normaalplaats : ± 1",10.

Het resultaat onzer berekening is dus het stel VIL Ik

heb nu eene ephemeride voor de volgende verschijning be-

rekend, met inachtneming van de storingen door Jupiter

en Saturnus. Hierbij gebruikte ik het stel elementen VII&,

dat voor hetzelfde tijdstip osculerend is, als het stel V/>,

(Verslagen en Mededeelingen, III. blz. 426), waarmede de

storingen voor de derde verschijning (t. a. p., blz. 427) be-

rekend zijn. De nieuw gevondene waarden der storingen

zijn dus slechts een vervolg op de vorige. Ik merk nog

aan, dat ik ditmaal de berekening zoo ingerigt heb, dat

de waarden der storingen geheel naauwkeurig waren, dat

wil zeggen, dat er de tweede en hoogere magten en pro-

dukten der massaa's van Jupiter en Saturnus bij in reke-

ning gebragt waren. Hiertoe sloeg ik den volgenden weg

in. Eerst berekende ik den eersten term der storin erswaar-om

den (die, zoo als bekend is, niets anders is dan de zoo-

genoemde storende kracht), voor Jupiter en Saturnus afzon-

derlijk, doch gebruikte daarbij reeds de gestoorde plaats

der planeet, die telkens reeds door de gedane berekeningen

met groote naauwkeurigheid bekend was. 'Voorts berekende

ik den tweeden term der storingswaarden, voor beide pla-

neten afzonderlijk, eerst voorloopig, volgens de oorspron-

kelijk door encke gegevene rekenwijze A.N. N°. 791; ter-

wijl ik daarna den tweeden term der gezamenlijke werking

der beide planeten, met alle naauwkeurigheid berekende,

volgens het later door encke gegevene bijvoegsel, A. N.

N°. 814 en Astron. Jahrbuch 1858, gebruik makende van

de aldaar medegedeelde hulptafel.

Zie hier de gevondene storingen, namelijk de verande-

ringen van de drie regthoekige coördinaten der planeet —
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met betrekking tot den middelbaren aequator en het mid-

delbaar equinoctium van den aanvang van het jaar 1853 —
uitgedrukt in eenheden der 7 do decimaal.

X Y Z

- TKKSIÏN TBRXRM TKBMI4?»

% b
VAN

HOOOBRB
ORDB.

¥ t>

VA»
HOOOBRB
ORDB.

V
t>

AB
BOOOBBB
OBOB

5 —10101 — 378 — 1 — 9053 -f- 282 4- 3 — 3654 4- 121 4- l

14 —11960 — 413 — 2 —11433 -f- 377 4- 6 — 4730 4- 158 -r 2

25 —13734 — 438 — 4 — 14337 4- 503 4- 6 — 6074 4- 209 4-3
4 —15265 — 456 — 4 —17798 -f 668 4- 7 — 7710 4- 277 4- *
13 — 16364 — 471 — 6 —21812 4- 879 4- 9 — 9643 4- 367 4- 4
23 —16825 — 497 — 5 —26327 4-1146 4-12 — 11860 4- 484 4- 6
1 —16434 — 550 — 3 —31230 -4-1471 4-16 — 14313 4- 632 4- 7

11 — 14995 — 653 — 2 —36341 + 1855 4-20 — 16925 4- 811 4-H
20 —12356 — 834 — 1 —41411 4-2289 4-29 — 19579 4-1022 +u
30
7

8

— 8442 -1121 — 3 —46127 4-2757 4-38 —221*7 4-1256 4-20

— 3287 — 1542 — 7 —50134 4-3230 4-51 — 24390 4-1508 4-26
20 + 2932 —2117 —14 —53066 4-3669 4-64 —26180 4-1744 4-33
29 + 9884 —2850 —21 —54598 4-4026 4-78 —27320 4-1958 4-40

En eindelijk werd de onderstaande ephemeride afgeleid,

waardoor het vinden der planeet bij de aanstaande ver-

schijning gemakkelijk zal zijn.

1857.

f

sch. R. 0. SCH. DECL. Log. r Log. A

Febr. 17,5 177°14'42",8 4- 6' 33' 1",9 0.408128 0,213152

21,5 176 36 15 ,2 6 51 1 ,8 0.407536 0.206462

25,5 175 53 2 ,3 7 10 10 ,6 0,406950 0,200781

Maart 1,5 175 5 52 ,0 7 30 2 .o 0,406366 0,196198

5,5 174 15 39 ,1 7 50 9 ,4 0.405785 0,192782

9,5 173 23 23 ,4 8 10 3 ,8 0,405208 0,190575

13,5 172 30 6 ,6 8 29 18 .6 0.404635 0,189602

17,5 171 36 52 ,4 8 47 2S ,1 0,404066 0,189867

21,5 170 44 45 ,6 9 4 7 ,9 0.403501 0,191354

25,5 169 54 51 ,1 9 18 55 ,0 0,402941 0,194023

29,5 169 8 9 ,9 9 31 29 ,7 0,402385 0,197809

April 2,5 168 25 36, 1 9 41 36 ,9 0,401834 0,202627
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Ware ƒ 1857 Maart 10 te 13 u 54ra
,7 M.Tijd te Berlijn-

Lichtkracht = 1,247.

Daar de planeet tot haar Perihelium nadert, dat zij den

12den November 1857 bereiken zal, neemt hare lichtkracht

nog na hare oppositie toe, en wordt zij den 16den Maart

het helderst, als wanneer hare lichtkracht = 1,255 is. Zij

zal zich dan voordoen als eene ster van de grootte 10,3.

Wegens de onzekerheid der oplossing zal het zeer wel

mogelijk zijn, dat ook bij de volgende verschijning de fout

van de ephemeride nog aanzienlijker blijkt te zijn, dan men

wel bij eene vierde verschijning zou wenschen. De som

van de tweede magten der feilen hebben wij voor het stel

Vil = 42,58 gevonden. Vermeerdert men de lengte van

het Perihelium met ^n sekunden, dan wordt deze som:

[et] = 42,58 — 0,0044 d n + 0,000404 dn 2
.

Deze formule geeft:

voor dn « __ 300" [««] = 80,26

= — 200 = 59,62

= _ 100 = 47,06

= 42,58

= 4-100 = 46,18

= + 200 = 57,86

= + 300 = 77,62

Eene verandering van 300" in de lengte van het peri-

helium geeft dus de som van de tweede magten der feilen

bijna tweemaal grooter, dan de bovenstaande oplossing haar

gegeven heeft. Waren dus de overblijvende feilen slechts

aan de toevallige fouten der waarnemingen toe te schrij-

ven, dan zou er waarschijnlijkheid bestaan, dat de font in

de bepaling van de lengte van het perihelium minder dan

300" bedraagt. De waarschijnlijkheids-theorie, toegepast op

de medegedeelde oplossing, geeft ook, in die vooronderstel-

ling, voor de gevondene waarde van ^ n eene waarschijn-
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lij ke fout van d= 5 4 ' ,S. !)i» ; vooronderstelling is n

onhoudbaar, ten eerste daar slechts de storingen, veroor-

k-t door de werking der twee hoofdplanetcn il ik bek

rekening zijn opgenomen, en ten tweede daar somtijds bij

waarnemingen, die een' geruimen tijd omvatten,

hruikt zijn, wier plaatsen allen uit dezelfde zone van i.a-

lande of bessel ontleend zijn geworden, en er dim ten

gevolge ligtelijk constante fouten op eene menigte waar-

nemingen der zelfde verschijning kunnen overgegaan zijn.

Om nu onmiddellijk na het terugvinden van Proserpina

in de gelegenheid te zijn het stel elementen VII te ver-

beteren, heb ik, ^ïl = — 800" stellende, aan de overige

elementen de overeenkomstige veranderingen aangebragt, en

met het daardoor verkregene elementenstel nog eene ephe-

meride voor de volgende verschijning berekend. De afwij-

king dezer ephemeride van de vorige was als volgt:

Febr. 17,5

21,5

25,5

Maart 1,5

5,5

9,5

13,5

17,5

21,5

2,5

-f- 3' I3",(i

-rfn # 17 ,0'

+ 3 21 ,0

3 28 J
25 ,7

2<> ,9

27 ,2

-f- 3 26 ,s

+ 3 25 ,(»

+ 3 23 ,7

+ 3

+ 3

-4- 8

I':U)",5

1 31 ,9

32 ,ü

33 ,5

38

i 3:; .;

April

•+ 3

+ ••;

2J ,1

17 ,9

33 ,3

32 ,5

31 ,4

30 ,0

- 1 26 ,8

0,000101

0,00011 4

0,0001

0,0001 J I

0,00015!»

0,0001 i

0,000191

0,0002'

o^ooisa
0,000233

0,0002 1»

0,0002

Eene verandering van —
perihelium, vergezeld van de

gelij kingen (A) aangeduide

300" in de lengte van het

overeenkomstige, door de ver-

veranderingen in de ov:

VEUSL. EN MEDED. AFD. NATUURK. DEEL V- II
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elementen, stemt dus den 13den Maart overeen met eene

verplaatsing van de planeet van 207",2 in R.O. en— 93",3

in Declinatie, dat is met eene verplaatsing langs eenen boog

van 225",3 lengte, die een' hoek van 114° 28' met den

declinatie-cirkel der planeet maakt, (van het noorden oost-

waarts omtellende). Het is duidelijk, dat, als de rigting,

waarin onze ephemeride zal blijken af te wijken, overeen-

stemt met deze, alsdan de bepaling van ^n en dus van

de correcties der overige elementen al zeer spoedig met

een' hoogen graad van naauwkeurigheid zal kunnen ge -

schieden.

De boven medegedeelde bepaling van de loopbaan van

Proserpina was reeds voleindigd, toen ik nog eene fout

vond, waartoe ik door de formules verleid was, die in het

aanhangsel op het Berlijner Astronomisches Jahrbuch voor

de herleiding der regthoekige, op den aequator betrekking

hebbende, zonscoördinaten tot een middelbaar aequinoctium

gegeven worden. Aldaar wordt namelijk (A.J. 1859, p. 292)

de jaarlijksche verandering in de ligging van het vlak der

ecliptica verwaarloosd, misschien wel omdat de bedoeling

slechts is, de coördinaten der zon tot een middelbaar aequi-

noctium van een niet ver verwijderd tijdstip te herleiden.

Daar mijne berekeningen nu allen op het middelbaar aequi-

noctium van den aanvang van het jaar 1853 betrekking

hebben, en de derde verschijning op het einde van het jaar

1855 voorviel, zoo bedraagt de tusschenliggende tijdsruimte

reeds drie jaar, en de verandering van de helling der eclip-

tica bedraagt in die tussehenruimte bijna anderhalve se-

kunde, d. i. veel te veel om verwaarloosd te worden.

Daar de herleiding, waarvan hier sprake is, zooveel ik

weet, in geen handboek der sterrekunde behandeld is, neem

ik de vrijheid hier eene eenvoudige methode mede te dee-

len, haar streng naauwkeurig te ontwikkelen.
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Men noeme X en |? de lengte en breedte van een hemel-

ligchaam,

— en —*- de jaarlijkschepraecessie in lengte en breedte,

p= -rr de jaarlijksche algemeene praecessie,

q— — de jaarlijksche verandering van de helling der eclip-

tica op de vaste ecliptica van een niet ver verwijderd

tijdstip.

Voorts zij voor het jaar t

M = 171° 36' 10" + 39",79 (t— 1750) ,

dan is de uitdrukking voor de jaarlijksche praecessie in

lengte en in breedte (zie bkü.nnow, Spharisc/ie Astronomie,

blz. 179):

*} = p -f- q Tang. $ Cos. (k — Af)
,

W = — q Sin. (X— Af) .

ot

Nu is voor de zon p nagenoeg = 0, dus is voor dit

ligchaam

ü - p '

¥ = _ q Sin. (X — M) .

nu voor het tijdstip t de voerstraal der zon =-= R
// schijn b. lengte » ff = X

/* » breedte ff ff = ft

ff ff helling // ecliptica= *

ff nutatie in lengte = A I
S7»
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en noemen wij de lengte en breedte der zon, met betrek-

king tot de middelbare ecliptica en het middelbare aequi-

noctium, die voor het tijdstip t' gelden : X' en
ft' , en de

middelbare helling voordat tijdstip ê\ dan worden de regt-

hoekige coördinaten der zon, met betrekking tot het schijn-

baar aequinoctinm voor het tijdstip t, (in het Astronomisches

Jahrbuch worden opgegeven) en tot het middelbaar aequi-

noctium voor het tijdstip t' gevonden door de. formules:

X = R Cos. X

Y = R Sin, X Cos. e — R Sin. (5 Sin. e
,

Z = R Sin. X Sin. t -f- R Sin. (5 Cos. e
,

X> = R Cos. X'

Y' =-- R Sin. X' Cos. «' — R Sin. $' Sin. t'

Z' = R Sin. X' Sin. e' + R Sin. (T Cos. J

terwijl men zal hebben

:

X' — X = — p (t—t') — A X .

Neemt men nu in aanmerking dat {l nooit het bedrag

van ééne sekunde bereikt, dan vindt men ligt

:

X' — X=+ L
{p (t-t') + A 1}

Cos. ê
J

Y' — Y = — XCos. e {p (*-/') -f- AX]
— Rq (t—t') Sin. (X—M) Sin. e — Z (*

V-~«)

Z' — Z = — X Sin. e {p (t—t') + &k)

+ Rq (t—t') Sin. (X—M) Cos. e -+. Y (e'—t)

De termen in de tweede leden der twee laatste verge-

lijkingen, die den factor q hebben, ontbreken in het Astron.

Jahrbuch. Hun bedrag kan nogtans aanzienlijk genoeg wor-

den, zelfs al bedraagt t— t' nog geen jaar. Herleidt men

namelijk de coördinaten der zon van het midden der maand

December tot het middelbaar aequinoctinm voor den aan-

vang des jaars, dan bedraagt hunne waardij voor Y. . -f- 9

en voor Z.. — 20 eenheden der 7 de decimaal.
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Ik berekende nu nog, hoeveel de uit de El. VII afge-

leide voor het middelbaar equinoctium van 1853,0 gel-

dende plaatsen door deze correctie veranderd zouden wor-

<lun en vond nu:

VERANDERING-

in R. O.

lbf).-5

f Mei 17,0

2ü,0

Janij 11,0

Julij 8,0

f Aug. 4,5

1854 )
24

'
5

IN DECL.

— O',04
— ,04
— ,05

— O ,04

4-0 ,12

0»,10

O ,12

O ,12

,11

- O ,27

Scpt. 5,5

25,5

-f ,07 — ,16

-f- O ,03 :
— O ,08

— ,03 !
-4- ,08

VERBETERDE
CORRECTIE DER KI'HEMERIDE.

Aa A a CosJ A t

1858

f Nov. 14,5 — ,0

{ Dec. 4,5
I

— ,1

l - 23,5 |
— ,1

08 +0 ,61

2 -+- ,72

4 + ,71

H- 0*,70

+ ,46

+ 0,28
4-0 ,43

4- ,82

4- 1 >28— ,07

— 2 ,52

— ,05

4- 1 ,67
— 2 ,60

-+• 0',69

4- ,45
-+• ,28

4- ,42

4- ,80

4- 1 ,25— .07— 2 ,44

4- 0M2
4- ,17

4- 1 ,43

4- 3 ,04

— ,20— 1 ,06

+ 1 ,22

+ 2 ,39

— ,05 I + ,20

4- 1 ,52 - ,47— 2 ,38 I 4- 1 ,45

De som van de tweede magten der feilen wordt geluk-

kigerwijze door deze correctie nog verminderd en van 42,57

op 39,10 gebragt.

Eindelijk merk ik aan, dat bij de berekening derephe-

meride voor de vierde verschijning behoorlijk op deze schijn-

bare kleinigheid gelet is.

Utrecht, 24 December 1856.
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VAN
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Lid der Koninklijke Akademie van Wetenschappen.

DOOK

fff . V JR O X X JBT,

Secretaris der Afdeeliny voor de Wis- en Natuurkundige

Wetenschappen.

(Voorgedragen in de gewone vergadering der Natuurkundige

Afdeeling van den 27*ten December 1856).

Alweder rust op mij de treurige pligt, om U, M.M. H.H.

in korte, kunstelooze trekken het leven te schetsen van

eenen man, wiens vroeg en onverwacht sterven ons allen

met diepe droefheid vervult. Als ijverig bezoeker onzer

vergaderingen, als bezadigd spreker bij hare beraadslaging,

als krachtig medewerker tot bet doel der Akademie, was

hij ons dierbaar geworden ; maar bovendien werd hij hoo-

gelijk door ons en door allen, die de wetenschap liefheb-

ben, gewaardeerd, wegens hetgene hij, tot haren opbouw,

ook buiten onzen kring verrigtte. Ik meen dus op U aller

goedkeuring en op een welwillend gehoor te mogen reke-

nen, zoo ik eenige oogenbiikken wijde aan de nagedachte-

nis van wijlen ons medelid franqois dozv.

Hij werd op den 27 sten December des jaars 1807 te

Leiden geboren. Zijn vader was de Heer jan pieter van

klinkenberg dozy, zijne moeder vrouwe maria johanna

bodel. Zijn vader, geacht Notaris te Leiden, schijnt hem
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oorspronkelijk voor de uitoefening der artsenij -bcreidknnst

bestemd te hebben ; maar hij deed zulks op eene wijze,

welke echt wetenschappelijker! zin en helder doorzigt doet

vermoeden. Slechts na strenge voorbereidende studie van

wiskunde, van oude en nieuwe talen, werd de jonge dozy,

toen vijftien jaren oud, den Heer w. j. hoefman, stads-

apotheker te Leiden, tot leerling gegeven. Het blijkt echter,

dat en de meester en de leerling spoedig zamenspanden

om aan den vader van dozy de overtuiging te schenken,

dat zijn zoon voor een hoogeren werkkring de geschikt-

heid had. Zooveel althans is zeker, dat deze in de maand

September van den jare 1825 als student der Hoogeschool

te Leiden werd ingeschreven, en dat hij zich aldaar met

kracht op de studie der natuur- en der geneeskunde ging

toeleggen. Met welke vrucht hij zulks deed, bewees hij

den 88ten Februarij des jaars 1827, toen hem van wege

de Faculteit der wis- en natuurkundige wetenschappen der

Leidsche Hoogeschool de eer der bekroon ing te beurt viel

op een ingezonden prijsantwoord over de stoechiometrie.

Zijn mededinger, wiens arbeid niet in wetenschappelijke

waarde, maar wel in duidelijkheid van voorstelling en in

zuiverheid van stijl bij dien van dozy bleek achter te staan,

en daarom met het accessit werd beloond, was wijlen onze

geachte ambtgenoot \v. s. swart *).

Aldus bewees dozv, hoe de gronden der scheikunde, vroe-

ger in hem gelegd door zijn bekwamen leermeester üokp-

man, en later tot verderen opbouw gebragt onder den be-

(*) Het oordeel luidde als volgt: »Alteram (dat was het ant«

«•woord van dozy) non minus commendabilem essc, citm modesto

wet simplici sermone et exemplorum faciliorum delectu, tuui vero

• imprimis rerum expositione clara, perspicua et ad communem in-

»tclligentiam accomodatiori. Quod, cum in tam difficili argumento,

»praescrtim attendendum fuerit, alteri huic commcntationi praemium

» statu it ordo."
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roemden rki.\wauut, hem tot eene zoo krachtige en zoo

zelfstandige beoefening voerden, dat hij, ter naauwernood

een negentienjarig jongeling, tegenover een bekwamen me-

dedinger het eermetaal mogt verwerven. Boven de schei-

kunde echter schijnt toen reeds de kruidkunde hem, als

ware het door aangeboren zucht, gelokt te hebben. AVas

het de stad Leiden, welke door hare omstreken, en door

hare groote verscheidenheid van plantengroei hem daartoe

aanspoorde; was het de bezielende invloed van reinwardt;

was het de geest zijner vrienden, die voordeelig op hem

inwerkte? Wie zou het wagen om eene dezer oorzaken te

willen ontkennen? Maar de voornaamste van alle zal

toch wel zijn eigen aanleg geweest zijn, gepaard aan een

door niets te verdooven ijver. Togt op togt werd onder-

nomen, voorwerp bij voorwerp bijeengebragt, en een ge-

zelschap opgerigt, waarin men alleen over de botanische

wetenschap in gedachtenwisseling trad, en zoo bereidde

zich dozy. allengs voor, om die man der wetenschap te wor-

den, welken wij gekend, bemind en geacht hebben.

Aan alle eenzijdigheid vreemd, werd dozy, door zijne

voorliefde tot de kruidkunde, niet tot verwaarloozing der

geneeskunde gevoerd. Met groote inspanning bestudeerde

hij ook haar, en oefende hij aldus zijn helder oordeel, zijn

uitmuntend geheugen en zijnen echt practischen geest.

In het midden dezer zooveel omvattende werkzaamheid

naderde het jaar 1830. De kreet van te wapen, welke in

menig hart klonk, reeds vóór dat zij luide door den Vorst

werd uitgesproken, riep de wakkere jongelingschap dier

dagen en ook zoo menigen : man van meer gevorderden leef-

tijd naar de grenzen des vaderlands. De student werd

soldaat. Hoevelen in den lande zagen met angst zulks

geschieden ! Hoe zeer was men niet voor verbastering dier

muzenzonen vervaard ! Hoe weinigen van hen, dacht men,

zouden later naar de gehoorzalen der wetenschap terug-
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keuren, of, al deden zij zulks, voor hare verdere beoefening

geschikt zijn ! En wat heeft daaromtrent de ondervinding

geleerd? De raadskamer der kroon, de vergaderzaal der

volksvertegenwoordiging, de kansel, de balie, de gehooi

liÉ der wetenschap en zoo menige andere plaats geven op

deze vraag het antwoord. Velen toch van hen, die aldaar

schitteren, zag men in de jaren 1830 en 1831 met het

geweer op den schouder, tegen dreigend geweld het Va-

derland bewaken en welligt bewaren voor hen, die nu zoo-

vul opoü'ering en zelfverloochening met een spottenden

glimlach gering durven schatten.

De student-soldaat van dien tijd toonde hoe men de

vcrpligtingen van den krijgsmansstand kan paren aan de

hen der wetenschap. Dozy gaf daarvan een sprekend

bewijs. De cantonnernenten van Oosterwijk, Tilburg, Oir-

schot en Eindhoven gaven hem tot menigvuldige botani-

sche nasporingen aanleiding, en naar de meening van een

bevoegd beoordeelaar (de Heer de vriese), aan wien ik

deze aanteekeningen verschuldigd ben, heeft men een groot

deel onzer kennis der Flora van Noord-Braband te danken

aan den jager dozy, dienst doende bij het leger te velde.

De veldtogt in België vermogt hem zelfs niet af te trek-

ken van zijne geliefkoosde studiën. Zijne krijgsmakkers

zagen hem eenmaal op het affuit van een kanon met pi an-

ten-analyse bezig.

Het is overbodig te zeggen, dat, toen in den herfst van

den jare 1881, een tijdelijk ontslag aan de studentencorp-

sen werd gegund, dozy met warmte tot de meer gestadige

beoefening der wetenschap terugkeerde. Korten tijd echter

na zijn terugkeer werd hij tot nieuwe zelfverloochening

geroepen. De toen nog zooveel meer dan heden gevreesde

cholera teisterde het volkrijke llotterdam. Gebrek aldaar

aan geneeskundige hulp noopte dozy om zich den 258ten

.Tulij L832 met eenige andere doctorandi der l^itlsclu
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school daarheen te begeven. Den 16 den Augustus echter

verliet hij die stad weder, om te Leiden, alwaar toen ook

de cholera was uitgebroken, de directie op zich te nemen

van een aldaar opgerigt hospitaal, alwaar hij onvermoeid,

des daags zoowel als des nachts, al zijne zorgen aan de

verpleegden toewijdde, en tevens door lijkopeningen en an-

dersoortige onderzoekingen zijne kennis trachtte te volma-

ken. Hij maakte daaromtrent een verslag wereldkundig in

het Geschiedverhaal van de cholera-epidemie te Leiden, uitge-

geven door C. PRUYS VAN DER HOEVEN, C. W. II. VAN KAAT-

hoven en 6. salomon, Leiden 1833. Het kan geen verwonde-

ring baren, maar mag veeleer als regtmatig loon gelden, dat

aan dozv, die, hoewel nog geen arts, reeds zooveel voor de

lijdende menschheid deed, op den 28sten November des jaars

1832, de rang van Medicinae Doctor, honoris causa, door

de senaat der Leidsche Hoogeschooi werd geschonken. Een

jaar later, op den 29 sten Junij namelijk van den jare 1833,

verwierf hij zich den titel van Doctor in de wis- en na-

tuurkundige wetenschappen, door de verdediging van zijn

akademisch proefschrift de terra minerali.

Hij vestigde zich alsnu te Leiden als geneesheer, en

won er het vertrouwen van velen zijner stadgenooten. De

uitoefening der geneeskunde toch was, naar zijne schatting,

het hoofddoel zijns levens. Aan zijne zieken wijdde hij

onverdeeld al zijne zorgen, trachtte zooveel mogelijk op de

hoogte te blijven der geneeskundige literatuur en nam een

werkzaam aandeel aan de bemoeijingen van de Leidsche

afdeeling van de Maatschappij der geneeskunde. Aldus

verdeelde hij zijnen werkkring tusschen de zoo moeijelijke

uitoefening eener steeds klimmende geneeskundige praktijk,

en de wetenschappelijke werkzaamheden, gevorderd tot be-

oefening van dien tak der kruidkunde, aan welks uitbrei-

ding hij zijn verder leven wijdde. Het was de cryptoga-

mische Plora, eerst vart Nederland, later van Oost-Indië,
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waaraan hij al die oogenblikken besteedde, welke zijn uit-

puttend beroep hem vrijliet. Er i« in mijne oogen steeds

iets treilen ds gelegen in dergelijken band der geneeskunst

en der wetenschap. Men onthoudt zijne achting dengem

niet, wien men in de wetenschap troost en verpoozing ziet

zoeken en vinden voor al de moeite en miskenning, op

onvermijdelijke wijze aan de behandeling van zieken ver-

knocht. Bovenal klimt deze waardering, zoo men daarin

niet alleen de zucht eens verzamelaars, maar den geest eens

geleerden ontwaart, die de wetenschap, aan wier beoefening

hij zijne krachten wijdt, tracht te ontwikkelen, uit te brei-

den en voor anderen toegankelijk te maken. Dit nu was

het streven van dozy. Hij had het geluk, tot het doel,

door hem beoogd, een medearbeider te vinden in den

ijverigen en volhardenden molkenboer, met wien hij zich

spoedig verbond tot het ten uitvoer brengen van meer dan

eene gemeenschappelijke werkzaamheid. Men zoude schier

de woorden, met welke onze ambtgenoot üe vriese, mol-

kenboer herdacht, op dozy kunnen toepassen. Meer dan

ééne moeijelijkheid hadden beiden te overwinnen, vóór dat

zij in hetgeen zij op het oog hadden, konden slagen. Elke

avond van den welbesteden dag moest in mikroskopisch

onderzoek worden doorgebragt, en wat zulks zegt, behoef

ik in eene schaar, als diegene, waarvoor ik de eer heb het

woord te voeren, niet nader uiteen te zetten. Maar het

was niet voldoende, dat men onderzocht, zorgvuldig ver-

geleek en eigen bevinding aan die van anderen toetste.

Het waargenomene moest bekend gemaakt, afgebeeld en

in plaatdruk teruggegeven worden. Deze moeijelijkheid

was schier nog grooter dan het onderzoek zelf. Een tee-

kenaar werd daartoe opgeleid en ook in het graveren op

steen bekwaam gemaakt. Na al deze voorbereiding, niet

zonder geduld en volharding verkregen, gelukte het hun

eenige Bijdragen tot de cryptogamische Flora van Neder-
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land, uit te geven in het Nederlandsch kruidkundig archief

,

waarvan zij beide en de Ho.ogleeraar de vriese de re-

dactie uitmaakten. Van meer gewigt echter nog was een

plaatwerk in 4°., eene beschrijving en afbeelding ten doel

hebbende van de mosplanten van Java, onder den titel van

Musci frondosi archipelagi Indici et Japoniae inediti, waar-

van eerst eene soort van prodromus verscheen in de An-

nales des sciences naturelles, en dat later in vijf afleve-

ringen met zestig uitmuntende platen werd voltooid. Hier-

door, als ook door het allengs bijeenbrengen van eene

rijke verzameling van Oost-Indische mosplanten, werd het

mogelijk, het grootsche plan te beramen tot het uitgeven

eener Bryologia Javanica, waarvan de eerste aflevering en

de prospectus waren verspreid, toen het bondgenootschap

door den dood van molkenboer werd verbroken. Dozy,

hoezeer ook door dezen ramp geschokt, liet echter het

plan niet varen. Wat de Natuurkundige Afdeeling der

Akademie deed om hem hierin te steunen, en hoe zij ook

daartoe de bescherming van 's lands Regering genoot, is

van versche dagteekening, en U allen M. M. H. II. bekend.

Maar wat vermag der menschen zwakke poging daar, waar

eene hoogere magt anders beschikt ! Den 15 den December

des jaars 1854 schreef de lofredenaar van molkenboer, dat

dozy de taak zoude volvoeren, waaraan hij met den toen

ontslapen vriend altijd en in alles, gedurende eene zeer

lange reeks van jaren, had gearbeid. Hij, wien het te beurt

valt dit levensberigt van dozy voor te dragen, durft he-

den, op den 27 sten December des jaars 1856, niet voor-

spellen, of iemand de taak zal durven en kunnen opvat-

ten, welke nu door beider dood onafgewerkt ligt *).

-*) Tot mijne vreugde kan ik echter nu (21 Pebr. 1857) melden,

dat er hoop bestaat, dat de taak zal worden afgewerkt door de

JJecren van der sande lacoste en van den bosch, medicinae doe*

toren te Amsterdam en te Goes.
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Ook omtrent een anderen arbeid, welken de dood van

dozy onvoltooid laat, du beschrijving der Zwammen van

Java, kan men slechts wensehen en hopen, dat zijn be-

roemde medewerker, de ïransche botanist leveillé, dezen

ten einde zal kunnen brengen. In eene onderneming,

Leiden in het leven geroepen, tot beoefening der Vader-

landsche l°lora, had dozy, even als zijn overleden vriend,

een gewigtig aandeel. Tk verwijs omtrent deze vrreeniging

zelve tot hetgeen ik elders van haar opteekende *), en ver-

meld alleen, dat hetgeen over de mosplanten van Nederland

in den prodromus Florae Batavae voorkomt, door dozy

en molkenboer werd bewerkt. Met de meeste naauwge-

zetheid woonde dozy de jaarlij ksche bijeenkomsten der

vereeniging bij, en trachtte hij deze door belangrijke bij-

dragen op te luisteren. Na den dood van molki;.m?oi:k was

hij de bewaarder van hare zeer uitgebreide verzamelingen,

wier volledigheid, keurigheid en netheid, naar het oordeel

van deskundigen, niets te wensehen overlaten.

Ik zoude nog menige verhandeling te noemen hebben,

door dozy, hetzij alleen, hetzij in gemeenschap met zijnen

vriend molkrnkoer uitgegeven, bijv. die over de mosvege-

tatie van Suriname en Venezuela, waarmede zij de Hol-

landsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem met

haar eeuwfeest geluk wenschten, of de bijdrage tot de

anatomie en phytographie der Sphagna, in de werken on-

zer Akademie opgenomen ; maar ik doe daaromtrent gaarne

afstand van allen lof op volledigheid. Eene dergelijke koude

optelling schildert toch den man niet, en toont ten hoog-

ste slechts zijne werkzaamheid. Liever wil ik zijne inborst

van eene zijde doen kennen, welke haar tot groote eer

*) Revue (as snr/étes savantes de la Kéerlande, in Verslagen en

MtdedeeUngen der Ai'dccling Natuurkunde vau de Koninklijke Aka-

demie van Wetenschappen. D'-el V, biz. 26.
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strekt. Ik bedoel zijne zucht om den arbeid van anderen

in een helder licht te plaatsen en aan de bekendmaking

daarvan bevorderlijk te zijn. In dergelijke handeling is

een onbekrompen gemis van zelfzucht zigtbaar, waarop men

steeds en voorwaar in de tijden, welke wij beleven, meer

dan ooit prijs moet stellen. Dozy openbaarde zijne ge-

zindheid daaromtrent, toen hij ons, weinige maanden ge-

leden, de verhandeling aanbood over Plachiochila Sandei *),

daaraan eenige beschouwingen toevoegde over eene studie

der Javaansche Hepaticae van Dr. c. M. van der sande

lacoste f)> en hierdoor de uitgave voorbereidde van den,

naar luid van bevoegde beoordeelaars, hoogst verdienstelij-

ken arbeid eens landgenoots, welke binnen weinige dagen

in het licht zal verschijnen §). Zoo de Akademie hierdoor

op nieuw blijk zal kunnen geven, hoe zij, naar aanleiding

van Art. 3 van haar Reglement, zich beijvert, om de uit-

gave op zich te nemen van zoodanige werken, als anders

voor den opbouw der wetenschap waarschijnlijk verloren zou-

den gaan, is zij het voorregt, om der wetenschap deze dienst

te kunnen bewijzen, in dit geval aan dozy verschuldigd.

Zoodanige uitbreiding der door hem zoo geliefde kruid-

kunde was zijn hoofdstreven, en uit dat oogpunt be-

schouwd, mag men niet zonder eenige voldoening, maar

ook tevens, door het vroegtijdig sterven van twee zoo uit-

stekende beoefenaars als dozy en molkenboer, niet zonder

diepen weemoed op den jongsten tijd terugzien. Overzien

*), Plachiochila Sandei icone illustrata: accedunt novae Hepatica-

rum Javanicarum species. Lugd. Bat. 185G.

f) Opgenomen in Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke

Akademie van Wetenschappen, Afd. Natuurkunde, Deel IV, blz. 202.

§) Synopsis Hepaticarum Javanicarum adjectis quïbusdam speciebus

Hepalicarum novis extra Javanicis, cum tabulis XXII. Zij komt voor

in het Vde Deel der Verhandelingen van de Koninklijke Akademie

van Wetenschappen en verscheen den l sten Februarij 1857.
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wij do schaar diergenen, die, zoowel binnen als buiten

den kring der Akademie, tot opbouw der kruidkunde werk-

zaam zijn of waren, dan mogen wij niet ontkennen, dat

hare beoefening in de laatste jaren met kracht is voor-

uitgegaan. Doordien elk, als ware het door stilzwijgende

overeenkomst, zich een bijzonder deel ter bewerking koos,

waren allengs de grondslagen gelegd van een grootsch ge-

heel. Wat vroeger buitenslands moest worden bewerkt,

kon nu in ons kleine landje zelf geschieden. Belangrijke

herbarién werden aangelegd, en allengs ontstond eene eigene

botanische literatuur. Ja men kon schier voorspellen, dat

de Flora van Java, in den ruimsten zin genomen, het toon-

beeld zoude worden, waarnaar zich de beschrijving der

vegetatie van andere streken had te regelen. Door den dood

van dozy is dit vooruitzigt wel eenigzins beneveld, maar

gelukkiger wijze toch niet ten eenenmale geweken. Er

blijven nog vele krachtige arbeiders op hetzelfde veld over,

en zij hebben uit eenen mond, zoo onbevoegd als de mijne,

geene aansporing noodig.

Het voorbeeld door dozy gegeven, zal met zijnen dood

niet verloren gaan: nog lang zal daarop door zijne vrien-

den en door al diegenen gewezen worden, die in de uit-

breiding der wetenschap en in den roem des vaderlands

belang stellen.

Bij uitgebreide kennis voegde hij een scherpziend oog

en eene zeer vaste eu vaardige hand. Zijne regtschapen-

heid deed hem veler achting verwerven, al mogt men het

ook niet altijd met enkele zijner zienswijzen in dezen zoo

bewogen tijd eens wezen. Zoo al zijne persoonlijkheid niet

schitterde noch ook dadelijk aantrok, bij nadere kennis-

making klom de waardering en rees als onwillekeurig de

achting.

Op den 9 (lc" Mei van den jare 1836 gehuwd met me-

jufvrOUW WILHELMINA JOHANNA VAN DEN BOSCH, had DOZY
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het geluk, zes van de acht hem geschonken kinderen rond-

om zich vergaderd te zien. Hij bragt aldus zijne dagen

in Leiden door, des morgens zwoegende onder de lasten

der geneeskundige praktijk, des avonds zich verkwikkende

in het midden zijner plantenwereld. In onze vergadering

van den 26 sten Julij j.i. droegen wij hem eene belangrijke

werkzaamheid op. Maar het was hem niet gegund, haar

ten uitvoer te brengen. In de jongste maand September

drong een gevoel van afmatting hem, om met zijne echt-

genoot, die te Nieuwied hare opvoeding had genoten, het

honderdjarig bestaan te gaan vieren van het zoo gunstig

bekende opvoedingsinstituut aldaar. Hij had zich tevens

een feest gemaakt van het bezoeken der bekoorlijke Rijn-

streken. Te Rotterdam reeds tastte de koorts hem aan.

Maar den volgenden dag zich beter gevoelende, en gestreeld

welligt door de hoop, dat de reis en hare verstrooijing

gunstig mogten inwerken, zette hij haar voort. Ernstig

ziek te Nieuwied aangekomen, werd hij aldaar met de

meeste zorg en liefde verpleegd. Maar niets mogt helpen.

Na een korten schnn van beterschap, zoo dikwerf he-

laas in dergelijke ziekte bedriegelijk, bezweek hij den 7 den

October dezes jaars, en werd hij den daarop volgenden

zondag op het kerkhof der Hernhutters te Nieuwied be-

graven. De geheele gemeente vergezelde hem naar zijne

laatste rustplaats, en de predikant kröger bad en sprak

bij zijn graf.

Ik sluit met de vermelding dezer zoo aandoenlijke pleg-

tigheid. Het graf van onzen ambtgenoot geeft in het verre

van onze grenzen verwijderd oord, meet dan ééne les*

Moge zij niet verloren zijn

!
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BREEDE RÜGSPIER (Verbinding tusschen de) en de driehoofdige

armspier, IV 182. 138.

BRIEF (v. Hasskarl), IV 135, V 93.

BRÜCINE-Aethijl, III 103

BRUCINE (Bijdrage tot de kennis van), IV 364. V 60.

BRYOLOGIA JAVANICA (Voortzetting van de), IV 53. 121. 146.
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CEPHALOPODEN Zie Nautilus pompiliub.

CETACEËN (Bijzonderheden omtrent gestrande), V 50.

COËFFICIËNTEN (Over de betrekkingen van) van hoogere niagtsvt-r-

gelijkingen, IV 208.

COLLOïD-METAMORPHOSE (Onderzoekingen betrekkelijk), V 106.

COLORI- EN PI10TOMER (Beschrijving van een' nieuwen), II 307. 366.

COMBINATIE TOONEN (Over), lil 95. 115.

CYTISUS SORDIDUS (Dof-roode en gele bloemrissen aan denzelfdcn

tak van), III 97.

„ M (LaRURNO-PÜRPCREUS) V 120.

DALING VAN DEN BODEM IN NEDERLAND, I 16. 32. 166. 177.

302. 346. II 192. 301. 303 III 101. 146. 249. 277. 278.

DENDROLAGÜS INUSTUS (Ontleding van) V 141. 280.

MICPLOOD (Middel ter vervanging van het) II 365. III 167.

DIFFERENTIAAL-VERGELIJKINGEN ( Herleiding cener bijzondere

klasse van), III 233.

DINORNIS Zie Dodo.

DODO, II 48. 82. 232.

DOZY ( Leven sberigt van ¥.), V 402.

DRUIVEN (Over) en druivensap, en het product: de wijn, III 258.

DRIJFBLOKKEN (In zee geworpen), V 272

DURAN (Antwoord aan J. II. Duran over Uistoire de la Nature), 12.

EBULLIOSCOPEN Zie Alcoholgehalte.

EI (Schimmelvorming in eijeren), III 176.

„ (Reusachtige eijeren), 1 125.

„ (Lichtlagen in clectrisch). IV 280.

EILAND ROTTUM (Natuurlijke geschiedenis van het), I 203.

EETWAREN (Vervalsching der) en dranken, V 119. 135. 273.

EPILEPSIE Zie Lepra.

EVENW1GT (Over het) op het hellende vlak, III 433.

FLORA JAVAE (Voortzetting der), van Blume, V 141. 278. 3'23.

FOSSIEL HERT. I 193.

GEDAANTEWISSELING (Een der Hoofdgrondslagen in de natuur-

lijke rangschikking in het plantenrijk). II 63.

GEISTER-KLOPFEN Tischrucken, I 154.

GENOOTSCHAPPEN IN NEDERLAND (Overzigt der geleerde), IV

269. V 1.

GEOLOGISCHE COMMISSIE (Brief Min. v. Bm. Zaken), IV 50.

„ „ „ (Verslag van de Akadcmic), IV 295.

„ n „ (Beraadslaging der Afdceling), IV 364.

„ „ „ (Opmerking van de Heer Hartino V 52.

„ „ „ (Brief Min. van Binul. Zaken), V 231.

GEZONDHEIDS-TOESTAND (Voorstel betreffende de sorg voorden

algemeenen), I 305. II 4.

HAAN (W. de), Levensberigt van IH 339.

HAARLEMMERMEER (Gesteldheid van den bodem vun het) I 148.

„ (Onvruchtbare grondsoorten in het), UI 168.

HAEMATODYNAMICA, III 323.
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HAZELNOTEN (Opgedolven), IV 14.

HEPATICAE (Onderzoek der Javaansche). IV 202. 363. V 47.

HERMAPHRODITISMUS SPÜRIUS FOEMININUS, III 388. IV 3.

HERSEN- EN SCHEDELVORM (Ontleedkundig onderzoek van ge-

brekkige), I 249.

HIPPOCRATES (Over eene uitgave der schriften van), IV 65. 121. 145.

HOOFDASSEN DER LIGCHAMEN (Onderzoek van de rigting van
de), II 368. III 19.

IIOORNPITTEN (Verschil van de inwendige gesteldheid der), bij An-
tilopen, I 133.

HOUTCULTUUR (Verwaarloozen der) in sommige strreken van Ne-
derland, IV 396. V 103. 135. 237. 273.

„ PARENCHYM, III 278. 344.

„ SOORTEN (Surinaamsche), IV 172. 264.

„ (Uit Mexico), V 326.

HUIJGENS (Over een Fransch HS. van), IV 289. V 102. 139.

ICHTHYOLOGISCHE FAUNA van Japan, I 3.

„ „ (Visschen van van Diemensland),II

365. III 19.

ICTICYON VAN LUND (Over het geslacht), III 176. 248.

INSEKTEN Zie Landbouw.
INTEGRALEN (Tafelen van), II 4. 44. 311.

„ (Aangeboden Verhandeling over),IV 172. 332. V 122.140.

KAARTEN (Wind), V 326.

„ (Geologische onderscheidingen op), V 114.

KAMFERBOOM (Onderzoek betreffende den), van Sumatra en Borneo,

IV 183. 201.

KLEURENDRUK Zie Kaarten.
KOMEET (Van Arrest), II 44. 88.

„ (Opzoeking's ephemeride), III 388. 409.

„ (Proserpina), III 389, 414. V 381.

KOMPAS (Theorie der afwijkingen van het), door aantrekking van het

scheepsijzer, II 204. IV 13.

KOPER(Ontledingswijzen en zamenstelling van) met andere metalen,V 173.

KWELDER GROND ONDER ZEE GEVONDEN, IV 14.

LANDBOUW (Noodzakelijkheid der verbetering van den) in de West_
Indien, V 240.

„ (Insekten die den) benadeelen, V 272, 325.

LEPRA (Middelen ter genezing van), Elephantiasis en Epilepsie, V
238. 277.

LEPREUZEN ETABLISSEMENT (Batavia te Suriname), II 201. 309.

363. 381.

LICHT (Verstrooijing van het), IV 122.

LITHOPAEDION (Bij een varken), II 47.

MAALSTROOMBEWEGINGEN in mengsels van water met vlugtige

vloeistoffen III 445 IV 15.

MAGNETISCHE KRACHTLIJNEN van Faraday, I 10. 41. 119.

MAMMOUTH Zie Beenderen.
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MARATTIACEAE (N. nasporingon betreffende de Plantcnfamilic der)

1 130.

ITBB EN KILOGRAMME (Over de protypen van), II 124. 197.III.9G

METEOROLOGISCHE en Psychometrische waarnemingen in Oost-

en West-Indien. I 4. 163.

„ „ Instituut, II 122. 199.

MISGE300RTEN (Over den oorsprong van dubbele), III 327

MIKROSKOOP (Over den vermoedelij ken uivindcr van het), I 64. 118.

MUNDO-MOTORIUM (Over het), II 361. III 247.

NARWHAL (Beenige znmcnstclling van den schedel en tandwording

van den), II 47.

NATUURLIJKE GESCHIEDENIS (Over rangschikking en namen in

de), I 126'

NATUURKUNDE (Algemeene beginselen in do), V 77.

NAUTILUS POMP1LIUS (Onderzoek van twee mannel. voorwerpen),

IV 16.

„ „ (Bijdrage tot de anatomie van den),IV 269.289.

NEGERS (Ziekten der), I 172. 217.

MTRAS ARGENTI Zie Verkleuring.

NUMAN, A. (Levensberigt van) I 91.

OBSERVATORIUM TE LEIDEN (Werkzaamheden volbragt op het),

in 1853, II 26.

ONDERSLEUTELBEEN-SLAGADER (Verhouding der) tot toevallig

aanwezige balsribben, IV 247.

OOG (Accomodatie vermogen van het), I 308.

„ (Oogspiegcl), I 64. 118.

„ (Optische illusie), II 82. 153.

„ (Beeld dat zich vormt ia het), III 1.

„ (Nabeeldcn). V 362. 342.

„ (Bloedsomloop in het), III 20.

., Zie COLLOÏD METAMORPH08EN.

ORCHIDEëN (Structuur der), IV 95.

OSMOSE (Imbibitie en), V 108.

1'ANDANEëN (Over de groep dor), II 203.

PERPETUUM MOBILE Zie Beweeokracht.
PllOLADEN Zie Bomme.
1'IIYSIANTOTYPIE of zelfafdruk van voorwerpen der natuur. II 343.

PORRETSCIli: \ KRSCUIJNSEL (Over liet), I 120.

PSYl 'Hlio.METRISCHE WAARNEMINGEN Zie Meteorologische.

QUADRATUUR van den cirkel. IV 60.

REDE bij de sluiting van den werkkring der Akademie voor Wis- en

Natuurkundige Wetenschappen, III 333.

RKINWARDT (Levensberigt van), II 214.

RIVIEREN (De) in Nederland ten aanzien van afwatering en scheep-

vaart III 372. 387.

RUGGEMERG (Onderzoek van het), II 11. 87. III 173.

(Over het verlengde) IV 290.
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RUGGEMERG (Over het verzuim bij lijkopeningen van het onderzoek

van het), V 326.

RIJK (J. C), (Xevcnsberigt van). II 270.

SATURNUS (Over het breeder worden van den ring van), III 186.

„ (Briefwechsel over), V 150.

„ (Stelling van Secchi enz.), V 354.

SCHEDEL (Menschelijke)opgedolven op Walcheren in Zeeland,II89.257.

SLANGEN (Nieuwe soorten van vergiftige) aan de Goudkust, III 285. 312.

SLINGERPROEF (Toepassing op de), I 42.

„ (Gyroscoop van Foucaült, I 240.

STAATS-EXAMEN (Over wederinvoering van het), IV 55.

STEENKOLEN (Over de zelfontbranding der) en de oorzaak daarvan, 1 134.

STEUERWALD (Over de uitvinding van den Heer), IV 146. 172.

STIKSTOF (Over de bron der) voor de plaDten, III 38. 151.

„ (Van waar bekomen de niet bemeste planten hare)? III 61. 88.

SPHAGNACEAE (Anatomisch en phijthographisch onderzoek der), II

47. 88.

TANDEN (Ziektekundige ontleedkunde der), II 12. 46.

TELEGRAFIE (Electrische), IV 101. 127. 195.

TIJDREGELING in Nederland, IV 12. 33. 60.

VAST PUNT (Draaijende beweging van een ligchaam om een), I 302.

II 9. V 281.

VEDEREN (groei en kleurverandering der), I 248. 329.

VERaNDERLICHE STERNE, (Zweij'arige Beobachtungen der meiste)

IV 271.

VERANDERLIJKE STERREN, IV 289. 354. 392.

VERBEENING van het longweefsel, I 171.

VERKLEURING van weefsel door gebruik van Nitras Argenti, IV 178.

VERSLAG der Akademie (Jaarlij ksch), 1854. II 137. —1855. III 295.

„ op Savoijen (Etudes Philos. sur la dégénération physique

et morale de 1'homme), II 308.

VISCUM ALBUM (Physiologische Eigenschappen van), V 263.

VOLKSKARAKTER (Over ons wetenschappelijk), III 103.

VOORZITTER (Aanspraak van den), IV 259.

WATER (Chemisch onderzoek), I 13.

„ (Snelheid van het). II 203. 310.

„ (-Hoogte), I 170. 248.

WATERSPIEGEL in de Maas (Verlaging van den), V 105.

WATERSTAAT (Uitgave eener Geschiedenis van den Nederlanschcn),

III 389. IV 11. 63.

IJZER (Wijze van Fabricatie en hoedanigheden van het Engelsch),n 367.

ZELFAANTEEKENING Zie Adtographie.
ZELFAFDRUK Zie Physiantotypib.

ZELFONTBRANDING (Oorzaak der) van stoffen in schepen geladen,

I 164. 278. 305. II 42.

ZEUGLODON HYDRARCHOS (Bijzonderheden over), III 320.

ZUURSTOF (Bepaling) in stikstof vrije ligchamen, I 283. 359.

P
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Gewone vergadering der Afdeeling Wis- en Natuurkundig

tenschappen, gehouden 23 < k-.tobcr

Over de bepaling van liet Alcoholgehalte in vloeistoffen, die, bc-

halve alcohol en water, nog andere stoffen bevatten, en over de

waarde der verschillende FJmllioscopen. Door A. II. v\n

BOOS MaSCH

(Jewone vergadering der Afdeeling Wis- en Natuurkundige We-

tenschappen, gehouden 29 November

Eenige waarnemingen over de zoogenaamde Nabeelden. Door

J. G. S. van Brbda

De stelling van Stxein te Rome, over den Ring van Saturnus,

getoetst aan metingen, volbragt opliet Observatorium der II<;<

school te Leiden. Door F. Kaiser. 354

.

Bepaling van do loopbaan der planeet Proserpina, uit de geza-

menlijke waarnemingen, op haar volbragt bij de eerste drie ver-

schijningen, met inachtneming der storingen door Jupitcr en

Saturnus. Door J. A. C. Oudemaks 381

.

Levcnsberigt van Francois Dozy, Lid der Koninklijke AhuL

van Weienschappen. Door W. Vrolik, Secretaris der Afdeeling

voor de Wis- en Nutuurkundige Wetenschappen 402

.



Met liet ter perse zijnde Eerste Stuk van Deel VI

zullen de Titel en de Inhoud's-opgave van Deel V, met

een register op de vijf' eerste Deelen gegeven worden.

(JEÜKUKf ÜI.T fr. .T. KIUJliKi:.
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